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Przekazujemy polskiemu czytelnikowi zbiór listów polskiego
misjonarza z Indii - Ojca Mariana Żelazka. Te listy, to wspaniały
dokument, przedstawiający ciężką, pełną wysiłku i samozaparcia
pracę człowieka, który chciał być jak św. Paweł, dla tych wśród któ
rych apostołował - wszystkim dla wszystkich. Był nauczycielem,
przewodnikiem duchowym, wychowawcą, niosącym pokój i dobre
rozwiązania, przyjacielem, kapłanem, proboszczem, pielęgniarzem,
budowniczym, opiekunem ubogich, dobroczyńcą trędowatych,
partnerem Braminów, ojcem i bratem. Taki nam się jawi, pełen
miłości do człowieka, ten nestor polskich misjonarzy, męczennik
obozów koncentracyjnych, świadek śmierci błogosławionych mę
czenników w Dachau, przykład wierności i wytrwałości na poste
runku misyjnym - O. Marian.
21 marca 1950 r. holenderski frachtowiec Laurenskerk, na któ
rego pokładzie płynął O. Marian Żelazek, dotarł do indyjskiego
portu w Bombaju. Jego marzenia o pracy misyjnej w Indiach się
spełniły. Od tego czasu pracuje wśród ludu indyjskiego równe 50
lat. Pół wieku przeżył na obcej, ale jednocześnie przyjaznej mu zie
mi. Przez tych 50 lat był zawsze szlachetnym człowiekiem, wiernym
Chrystusowi apostołem Dobrej Nowiny, wspaniałym Polakiem i
polskim ambasadorem. Ojciec Marian, to człowiek ciężkiej pracy,
zawsze pełny optymizmu misjonarz. Pracował dla wielu, ale zawsze
z wieloma. Pracował dla ogromnej rzeszy Hindusów, ale zawsze z
Nim była olbrzymia rzesza Przyjaciół z Polski i spoza jej granic, któ
rzy pomagali Ojcu Marianowi zarówno duchowo, jak i materialnie.
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Potrafił wprzęgnąć w tę wielką odpowiedzialność za losy Ewangelii
w Indiach sporą rzeszę przyjaciół z całego świata.
Książkę - dokument, zawierającą ważniejszą korespondencję
O. Mariana Żelazka, przekazujemy do rąk czytelników, po to by
uczcić i podziękować temu Misjonarzowi za ten Jego wspaniały
przykład bezinteresownego życia dla Chrystusa w braciach,
zwłaszcza tych najbiedniejszych z Indii.
Sądzimy, że książka ta stanie się natchnieniem dla wielu
młodych ludzi, którzy bezinteresowną służbę Chrystusowi i lu
dziom będą traktowali nie jako stratę, ale jako najlepszą szansę na
zysk i pełną realizację samego siebie.
Eugeniusz Śliwka
Prowincjał

Pieniężno, 21 marzec 2000 r.

Kesramal, dnia 9 lipca 1950 r.
Drodzy moi Współbracia,
Kochani Młodzi Przyjaciele misyjni!
Dawno sobie myślałem, że czas chwycić za zardzewiałe pióro i
coś napisać moim Drogim i Znajomym w Ojczyźnie. Tutaj na mi
sjach czas dwa razy szybciej leci jak w domu w Europie. Poza tym
wprawiam się obecnie praktycznie w pracę misjonarską: chrzty,
słuchanie spowiedzi św., w miesiącu maju tzw. procesje maryjne
wymagały i wymagają ode mnie, rekruta misjonarza, dużo przygo
towania i czasu. Zanim Wam będę pisał nieco obszerniej o naszej
nowej Misji w Sambalpur, chcę Wam dzisiaj opisać, jak się tutaj do
stałem. Dnia 27 lutego opuściłem Wieczne Miasto, udając się koleją
do Genui. Trochę żal było opuszczać Rzym: 4 pełne lata przecież
tam spędziłem. Poznałem wielkie ulice i małe zaułki, piękne rzym
skie bazyliki i małe rozliczne kaplice i kapliczki. Rzym, niby obce
miasto, a tak mi było bliskie. Gdy wybrałem się do kościoła św. An
drzeja na Kwirynale, gdzie w niebieskiej, lazurowej, trumnie spo
czywa nasz największy polski młodzian, św. Stanisław Kostka, gdy
poszedłem do naszego polskiego kościółka, św. Stanisława Biskupa,
gdy zwiedzałem inne polskie pamiątki w Rzymie, znajdywałem w
nich skrawek mojej polskiej ziemi, słyszałem bicie serca polskiego
ludu, który swą historię, swoją wielkość i sławę związał z Wiecznym
Miastem.
W Genui stanąłem dnia 27 lutego, późnym wieczorem. Na miej
scu dowiedziałem się, że „Laurenskerk”, holenderski statek handlo
wy, który miał mnie i mego współbrata o. Slivkę, Słowaka, zawieźć
do Indii, wyruszy w podróż z opóźnieniem. Tak niespodziewanie
zyskałem dwa dni, które obróciłem na zwiedzanie Genui. Każdy
kto przyjeżdża do tego miasta, pierwsze swoje kroki kieruje do słyn
nego cmentarza w Genui. Poszedłem więc i ja. Cmentarz bardzo mi
się podobał. Na każdym kroku można było widzieć rękę znawcy,
która kierowała budową i rozwojem cmentarza. Nastrój, jaki ogar
nia zwiedzającego, dobrze odpowiada dość często spotykanemu na
pisowi: „Ossa arida audite verbum Domini”.
1 marca: Wieczorem tego dnia Laurenskerk dobił do Genui.
2 marca: Po załatwieniu różnych formalności paszportowych i
bagażowych wieczorem, o godzinie 10.00, przeniosłem się ze
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stałego lądu na pokład Laurenskerka. Spostrzegłem, że wraz z
moim współbratem, o. Slivką, jesteśmy jedynymi pasażerami na
pokładzie. Na okręcie przyjęcie było bardzo serdeczne. „Hofmeister” totumfacki okrętu, wziął nas zaraz w swoją opiekę. Miłą nie
spodzianką było, że każdy z nas otrzymał własną kabinę: dobra za
powiedź na dalszą podróż.
3 marca: O godz. 13.30 Laurenskerk podnosi kotwicę. Zegnaj
stary Kraju! Wspomnienia trzymały się jeszcze tego, co było:
Rzym... Ojczyzna... wszyscy drodzy w Ojczyźnie: wszystko stało na
brzegu i chciałoby zatrzymać okręt. Jednak maszyny pchały statek
naprzód dalej i dalej od brzegu w stronę „Ziemi Obiecanej”, mojej
misji w Sambalpur. Serce zresztą już tam dawno uprzedziło okręt:
„Domine, da mihi animas et cetera tolle”.
4 marca: Podróż na Morzu Śródziemnym nie należała do naj
przyjemniejszych. Morze na ogół było dość wzburzone. A już wie
czorem rozbrykiwało się zawsze nie na żarty i rzucało naszym Laurenskerkiem z bokuna bok. 10 tysięcy ton Laurenskerka to była w
sam raz zabawka dla fal. Najkrytyczniejszy czas przeżyłem w wigilię
św. Tomasza. Okrętem rzucało niemiłosiernie z boku na bok. W ka
binie żadna rzecz nie pozostała na swoim miejscu, a gdyby człowiek
nie zaparł się mocno i porządnie nie trzymał się krawędzi łóżka,
pewnie musiałby gdzieś w kącie zbierać swoje kości i układać je na
nowo z trudem do łóżka. Najcięższym ze wszystkiego było, że na
stępnego dnia trzeba było zrezygnować z odprawiania Mszy św.
Okrętem za silnie rzucało; zdrowy instynkt, popierany mocno
przez ogólne złe samopoczucie radził nie opuszczać łóżka.
Dnia 9 marca: Już od 5.00 godziny rano okręt znajdował się w
strefie Port Saidu. Specjalny pilot prowadził łódź do przystani.
Rano po wstaniu mój przyjaciel podróży Mr. Becker, naczelny inży
nier okrętowy, powiedział mi na przywitanie: „Dziś epokowe wy
darzenie dla Ojca. Ojciec znajduje się na granicy dwóch światów:
Afryki i Europy”. Jeszcze z innej przyczyny był to ważny dzień dla
mnie. Za chwilę przecież miałem zetknąć się ze światem pogań
skim, do którego szedłem jako misjonarz, za który tyle lat powta
rzałem tęskne słowa modlitwy: Przed Światłością Słowa i Duchem
łaski niech ustąpią ciemności grzechu i noc pogaństwa. Gdy nasz
okręt zakotwiczył w Port Said, wnet został oblepiony chmarą
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łódek, obładowanych porozstawianym na sprzedaż towarem.
Zaczął się ucieszny handel między Arabami a naszą załogą. Najczę
ściej słyszeć było można słowa: „ciengi pf ciengi”, tzn. rzecz za
rzecz. Różne artykuły w koszyku za pomocą linki wędrowały z
łódek na okręt, a potem robiły w taki sam sposób podróż powrotną.
Na okręcie nie było za dużo nabywców. Na samym pokładzie okrę
tu bogaty kupiec, a zarazem agent Towarzystwa Nawigacyjnego, do
którego należał nasz okręt, Mr. Mahmud, Arab, porozstawiał swe
barwne towary. Gdy mnie zobaczył, zbliżył się i zaczął coś szukać na
mojej piersi. Na moje zdziwienie powiedział, że szuka mojego krzy
ża misyjnego, chciał go bowiem ucałować. „Gdy rano uda mi się
ucałować krzyż, objaśniał skwapliwie, potem szczęście towarzyszy
mi przez cały dzień”. Rozumie się, myślał o dobrym businessie, a
nie zdawał sobie sprawy, że gdyby ten krzyż ucałował z wiarą i
miłością, znalazłby o wiele większe szczęście, którego by mu nikt
nie mógł odebrać. Scena z niewiastą samarytańską przy studni po
wtarza się wciąż jeszcze.
Inny jeszcze obrazek z Port Said utkwił mi w pamięci. Krótko po
przyjeździe Laurenskerka do Port Said mała łódź motorowa
podążała w naszą stronę. Na boku łodzi jak i na wystającym małym
proporczyku widniał napis: „Bibel Society”. Po przybiciu moto
rówki do statku, dość pucułowaty Grek wdrapał się po lince na
pokład, jak się potem dowiedziałem - Grek z pochodzenia - z naj
większą swobodą załodze okrętu ofiarowywał na sprzedaż Biblię po
holendersku. Gdy się dowiedział, że jestem Polakiem, chciał mi do
starczyć polskie wydanie Biblii. Nie wiem, jakimi pobudkami się
kierował sprzedawca Biblii. Jedno jest pewne, że „synowie tej zie
mi” swoim zapałem i oddaniem się swojej sprawie nieraz górują nad
nami.
W Port Said okręt zatrzymał się tylko na kilka godzin. W porcie
zabraliśmy na pokład grupę Arabów, którzy później podczas jazdy
na Kanale Sueskim byli przydatni do umocnienia okrętu na kotwi
cy. Kanał Sueski, 161 km długi, ma tylko wąski skrawek kilkunastu
metrów do żeglugi. Ile razy więc okręty się mijały, jeden musiał
stanąć na kotwicy. Na brzegu Kanału w dość małych odstępach po
wbijane są słupy żelazne, które służą do upewnienia okrętu na ko
twicy. To była właśnie praca Arabów.
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Okręt sunął wolno po cichej wodzie Kanału. Z obu stron Kanału
zaczynała się piaszczysta pustynia i gubiła się gdzieś na horyzoncie.
Tu i ówdzie widziało się masy robotników w białych turbanach na
głowie, pracujących nad naprawą Kanału. Raz na brzegu spo
strzegłem rozbity namiocik, a przy nim dwa wielbłądy. Przypo
minało mi to bardzo Ojca Zadżumionych. Od czasu do czasu prze
sunęła się jakaś zielona oaza z zabudowaniami. Dwa razy z brzegu
radośnie pozdrawiały mnie piękne wieżyczki jakiegoś kościółka.
Nasi Arabowie, których wzięliśmy ze sobą na pokład, snuli się po
pokładzie i handlowali pocztówkami, a co najdziwniejsze, medali
kami i różańcami.
Z Kanału Sueskiego okręt wpłynął na teren portu „Suez”, a stąd
po krótkim odpoczynku wypłynął na nieco obszerniejsze wody
Golfu Sueskiego. Krajobraz z piaszczystej pustyni zamienił się na
skalistą pustynię: po obu stronach Golfu widać było nagie, sine
góry. Dnia 10 marca, około godziny 16.30, z daleka przez lornetkę
oglądałem górę Synaj. Jej szczyt odcinał się czarnawą barwą od in
nych wierzchołków, jak gdyby nosił ślady ognistych wydarzeń, o
których czytamy w Piśmie Świętym.
11 marca Laurenskerk minął port Aden i wypłynął na Morze
Arabskie. Znowu zniknęły czerniejące z dala kontury lądu. Nasz
okręt samotnie pruł ciche wody Morza Arabskiego, zmierzając pro
sto do Bombaju, celu naszej podróży. Dnia 21 marca około godziny
11.00 Laurenskerk dobijał miarowo do Bombaju. Na maszcie łopo
tała żółto-biało-czerwona chorągiew niezależnych Indii. W sercu
było mi jakoś dziwnie. Odczuwałem pewne podniecenie. Niedługo
trwało, a okręt stał już na kotwicy w porcie. W przystani oczekiwał
na mnie i mojego współbrata o. Proksch, który w najbardziej kato
lickiej dzielnicy Bombaju, w Bandrze, obsługuje od niedawna
założoną parafię św. Teresy, powierzoną naszemu Zgromadzeniu.
Przy troskliwej pomocy Współbrata, starego misjonarza indyjskie
go, załatwiliśmy szybko nasze formalności paszportowe i cłowe.
Potem nastąpiło ostatnie pożegnanie z naszym sympatycznym Laurenskerkiem i jego załogą. Po niejakim czasie siedzieliśmy już na
górnym piętrze dwupiętrowego autobusu bombajskiego i pędziliś
my dość dziko po rojnych ulicach Bombaju w stronę naszej rezyden
cji SYD: Bombay, Bandra 20, 32 Turner Road. Obecnie nasi
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Ojcowie w Bombaju mieszkają w wynajętym mieszkaniu, w domu
jednego katolika. Jednak mały dom misyjny naszego Zgromadzenia
już jest prawie na ukończeniu. Będzie w nim siedziba „Antroposu”
oraz Prokury Misyjnej naszego Zgromadzenia na Indie. Nasza
nowa parafia w Bombaju należy chyba do najbiedniejszych. Dość
duża lepianka z drzewa, mat i trochę cegieł, popodpierana ze
wszystkich stron, służy za kościół. Wkoło niej cisną się trochę lich
sze lepianki, należące do kolonii pariasów. Kilkanaście kroków od
frontu kościoła bulok z zasłoniętymi oczami monotonnie chodzi
wkoło w maneżu i za pomocą prymitywnego urządzenia wyciąga
wodę ze studni. W środku jednak kościółka panuje piękny duch.
Nasz o. Proksch zadaje sobie dużo trudu, aby jak najlepiej zorgani
zować nabożeństwa i śpiew kościelny. Katolicy nawet z innych
dzielnic lubią w niedzielę przychodzić do naszego kościółka na
Mszę św. Przyciąga ich piękny śpiew chóru dziecięcego. Ojciec
Proksch w ogóle przyczynił się bardzo do podniesienia rodzimego
śpiewu indyjskiego. Znanych jest 6 jego pieśni w stylu hinduskim,
nagranych na płyty gramofonowe i cieszące się dobrym zbytem.
Bombaj zrobił na mnie miłe wrażenie. Będzie miał więcej niż 10
kościołów katolickich, piękną katedrę i wspaniałe kolegium jezuic
kie. Katolicy są tu bardzo uprzejmi i oddani misjonarzom. Mogłem
to spostrzec na każdym kroku. Dzień po naszym przyjeździe do
Bombaju nasz przewodnik o. Mocha, bawiący chwilowo w Bomba
ju, zaprowadził nas do kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Mieszkańcy Bombaju co środę składają hołd Matce Boskiej w tym
kościele. Biorą wtedy udział nawet muzułmanie i hindusi. Zdziwiło
mnie to, co tam zobaczyłem. Kościół był szczelnie wypełniony ludź
mi. Megafony porozmieszczane w całym kościele, roznosiły między
uważnych słuchaczy słowa biskupa hinduskiego, który właśnie miał
kazanie. Zdawało mi się, że jestem w jakimś wielkim kościele,
gdzieś w centrum katolickiego kraju. Do mego programu w Bomba
ju należało zwiedzenie hinduskiej świątyni „Jogeshwari Caves” oraz
meczetu muzułmańskiego „Humma Masjid”. Miałem też sposob
ność zobaczyć hinduski teatr narodowy pt. „Ghaddar”, to znaczy
„Zdrajca”.
Dnia 2 kwietnia, w samą Niedzielę Palmową, ekspress „Bombaj-Kalkuta” wiózł mnie do ostatecznego celu mojej podróży - do
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Kesramalu, jednej z naszych pięciu stacji misyjnych w nowej diecezji
„Sambalpur”. Dwie noce i półtora dnia trwała podróż. W Jharsuguda, gdzie trzeba było zmienić pociąg, czekał na mnie i na mego
współbrata o. Beck, rektor naszej stacji misyjnej. Ostatni odcinek
drogi z Jharsuguda do Rajgangpur (stacja kolejowa Kesramalu)
odbyłem więc w towarzystwie starego weterana misyjnego, którego
słoneczny humor działał na mnie bardzo zachęcająco. Około godz.
3.00 rano pociąg dojechał do Rajgangpur. Na stacji oczekiwała nas
duża grupa naszych chłopców ze szkoły kesramalskiej. Przyjaźnie
nas otoczyli, gdy wyszliśmy z pociągu zawołali: „Haua katherman”
- „Nowi ojcowie”! Taką ochotę miałem przemówić do nich choćby
słówko w ich języku: powitać z radością tych młodych przedstawi
cieli naszej kesramalskiej misji. Chłopcy żywo zaopiekowali się na
szym bagażem, który zwyczajem tutejszym na długich tykach
ponieśli poprzez pola ryżowe do Stacji Misyjnej. My tymczasem
wsiedliśmy na przyprowadzone z misji rowery i przy świetle księży
ca jechaliśmy dość dobrą drogą do Kesramalu. Jechaliśmy tak dobrą
godzinę. Około godziny 5.00, gdy już na dobre świtało, dojeżdżaliś
my do stacji misyjnej. Piękny biały dom misyjny zapraszał nas przy
jaźnie do siebie, a w pobliżu wielki czerwony kościół ukazywał dość
wyraźnie, że Kesramal to jedna z największych stacji misyjnych, po
siadająca około 17 tys. katolików. W głębi, za drzewami ukryte za
budowania szkolne, szczególnie przyciągały moją uwagę. Jak
o. Beck przelotnie tłumaczył, w swym wnętrzu ukrywały około 300
chłopców, przyszłość katolickiego Sambalpuru, pogrążonych w
smacznym śnie.
Niedługo ponad ciszę poranną, która otulała cały Kesramal,
wzbił się radosny głos dzwonu z kościoła. Całe zabudowania misyj
ne wnet się ożywiły od chłopięcych głosów i postaci. Zaczął się mój
pierwszy dzień życia misjonarskiego: wtorek, dnia 4 kwietnia 1950
roku. O jego szczegółach postaram się od czasu do czasu coś więcej
Wam napisać. Tymczasem z mojej „nowej Ojczyzny” zasyłam Wam
wszystkim serdeczne pozdrowienia, dołączając natarczywą prośbę,
abyście w modlitwach pamiętali o Waszym Misjonarzu z Sambal
pur.
Niech Królowa Misji i Misjonarzy, Najświętsza Maryja Panna,
ma Was wszystkich zawsze w swojej potężnej opiece.
Wasz O. Marian Żelazek SVD
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Niech żyje Święty Trójjedyny Bóg w sercach naszych!
Kesramal, dnia 21 lipca 1950 r.
Kochany Ojcze Rektorze!
Przesyłam pierwszą wiadomość z dalekich Indii z mojej pierw
szej placówki misyjnej - z Kesramal. Z radością serce moje razem z
tym listem leci do Bruczkowa i niesie dla wszystkich serdeczne po
zdrowienia oraz wyrazy naprawdę prawdziwej tęsknoty zawsze
trwać w łączności ze Współbraćmi w Ojczyźnie. Dzisiaj przesyłam
Ojcu krótkie sprawozdanie z mojej podróży do Indii. Pójdzie
wszystko dobrze to przyjdą i inne listy, niosące wiadomości o mi
sjach, o tym jak mi się tu powodzi na nowym miejscu. Jestem tutaj w
Kesramal razem z Ojcem Boną, który przyjechał nieco po mnie,
dnia 27 maja. We dwójkę idzie nam raźno i wesoło. Nie wiem jed
nak, jak długo będziemy razem, bo tu u nas wielki brak ludzi. Ktoś
poduczy się nieco nowego języka, już go biorą i łatają nim luki, któ
re jeszcze długi czas trzeba będzie łatać. Z pomocą jednak Bożą je
stem pewny, że misja się pięknie rozwinie i że z naszych 70 tysięcy
katolików, jakich obecnie mamy w nowej misji, zrobi się podwójna
liczba.
Co słychać w Bruczkowie? Co porabia Ojciec Prefekt. Jak się
powodzi o. Wiktorowi? o. Mazantowiczowi? Ja i o. Bona odczuwa
my obecnie dość porządny głód za wiadomościami z kraju. Niech
Ojciec nam coś napisze, albo też w swojej mocy rektorskiej i proku
ratorskiej nakłoni innych do pisania listów do młodych misjonarzy
SVD w Indiach.
Na dzisiaj dosyć. Serdecznie pozdrawiam razem z o. Boną
o. Rektora, jak i wszystkich innych Ojców Bruczkowskich, rozumie
się z wyróżnieniem tych, którzy są moimi kolegami klasowymi:
o. Babilasa i o. Arlika.
Niech Matka Najświętsza ma całe Bruczkowo wraz z jego rekto
rem, wszystkimi Ojcami jak i innymi mieszkańcami w swojej potę
żnej opiece.
Z pozdrowieniem
O. Marian Żelazek SVD
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Russelkonda, dnia 11 stycznia 1951 r.
Kochani Moi Młodzi Przyjaciele Misyjni!
Raz po raz dolatują do mnie z gniazda górnogrupskich orląt mi
syjnych miłe głosy w postaci listów. Jeżeli, jak piszecie, z radością
czytacie listy misjonarza, z nie mniejszą radością misjonarz wita
Wasze listy i czyta je raz i drugi i czuje się, jakby na chwilę został
przeniesiony w rodzinne strony - między swoich. Ostatni list, pisa
ny przez Antoniego Piaskowskiego, z wielką liczbą szczegółów i z
pięknym dzwonem na pierwszej stronicy, wydzwaniającym życze
nia na Gwiazdkę i na Nowy Rok dla dalekich misjonarzy w Indiach,
wzbudził we mnie moc miłych wspomnień i radości. Wam wszyst
kim razem, a Piaskowskiemu w szczególności, należy się za to moja
wdzięczność. Prawda... ten namalowany dzwon gwiazdkowy w
toku czytania listu przypomniał mi te poważnie bijące dzwony, ja
kie odprowadzały do grobu drogiego nam wszystkim o. Prodlika.
W ostatnim czasie i ja tutaj słyszałem pogrzebowy dzwon. Dziwny
to był dzwon. Na jego wydrążenie i serce składał się tylko jeden pręt
żelaza... jeden z wielu biednych dzwonów na misjach. Ale bil za to
twardo, niby pobudka wojenna nad mogiłą zmarłego żołnierza,
zwiastując śmierć misjonarza. O tej śmierci misjonarza tutaj na
froncie misyjnym chcę Wam dzisiaj napisać kilka słów.
Jak już zapewnie wiecie, od dwóch miesięcy znajduję się poza
granicami naszej misji Sambalpur w sąsiedniej Diecezji Cuttack,
gdzie w małym miasteczku prowincjalnym w seminarium biskupim
studiuję Oriya, urzędowy język naszej misji Sambalpur, a zarazem
wprawiam się powoli na przyszłego prefekta małego seminarium w
naszej Misji. Misja Cuttack znajduje się pod opieką hiszpańskich
Ojców Misjonarzy (C.M. Congregatio Missionum). Choć w obcym
otoczeniu, czuję się tutaj dobrze. Nauka nowego języka idzie raźno
naprzód, bo musi iść, takie jest już prawo misjonarskie. Przed
Gwiazdką ks. Biskup tutejszej Misji zabrał mnie ze sobą na objazd
swoich stacji misyjnych w dżungli. Z nami jechał również o. Wenancjusz Marcos, prowincjał Ojców Misjonarzy z Cuttack. Był to
jeden z najstarszych, najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych
misjonarzy na terenie tutejszej misji. Już od trzech łat męczyła go
ciężka astma, a swoją ostatnią podróż odbywał, wyrwawszy się z
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łóżka, w którym od czterech dni trzymała go gorączka i osłabienie.
Korzystając z objazdu ks. Biskupa, chciał zrobić przepisaną wizytę
kanoniczną stacji misyjnych. W bardzo kiepskim stanie dotarł do
pierwszej stacji misyjnej w Raikia. Tam zmuszony był położyć się od
razu do łóżka. Następnego dnia, była to ostatnia niedziela przed
Gwiazdką, z wielkim trudem odprawił Mszę św. Wieczorem tego
dnia podniósł się z łóżka i spędził swoją ostatnią wieczerzę z nami.
Był jakoś świeższy, rozmowny, nawet żartował. Był to jednak ostat
ni jasny przebłysk przed śmiercią. Już po położeniu się do łóżka
tego samego wieczora dopadły go boleści, które męczyły go przez
całą noc. Następnego ranka nie był w stanie odprawić Mszy św. Coś
około godziny 12.00 był jeszcze świadomy, potem popadł w pół
świadomość, a o godzinie drugiej po obiedzie zamknął na zawsze
oczy, jakby znużony długimi latami twardej pracy misjonarskiej,
ułożył się na spoczynek do snu wiecznego. W zadumaniu patrzyłem
na tą śmierć misjonarza. Umarł w biednej małej lepiance, przecie
kającej, z odrapanymi ścianami, aż siostry misyjne żenowały się, gdy
trzeba było do niej wpuścić lekarza. Wokół umierającego tylko
przypadkiem znajdowała się grupa misjonarzy, 3 siostry misyjne ze
Zgromadzenia Wincentek i jeden Brat Misyjny, któremu najbar
dziej ze wszystkich na policzki wykuliwały się jedna za drugą wiel
kie gorące łzy. Żalu? Mnie się zdaje, że więcej z powodu tej
wielkości chwili, na widok ulatującego życia spalonego w służbie
Bożej.
Szczęście chciało, że w Raikia znajdował się Brat Misyjny - sto
larz. Tak mógł on zrobić na poczekaniu drewnianą trumnę dla
zmarłego. Inaczej nie wiem, jak byśmy pochowali zmarłego, zwa
żywszy tę okoliczność, że z pochowaniem nie można zwlekać, ale
musi ono nastąpić jak najszybciej, najpóźniej następnego dnia ze
względu na gorący klimat. Obecnie mamy tu rzekomą zimę, po
grzeb więc mógł odbyć się w następny dzień po zgonie. Wielkie ży
cie, cichy koniec. Mała gromadka tubylców, kilku współbraci mi
sjonarzy i cicha mogiła na ubogim cmentarzyku w lesie, to
wszystko. Możecie być pewni, ta mogiła będzie wnet zapomniana
przez ludzi, tylko od czasu do czasu zajdzie tam współbrat - misjo
narz, odpocząć sobie, skupić się w cieniu mogiły i pomodlić się za
duszę zmarłego. W śmierci misjonarza wypełnia się w najdoskonal-
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szy sposób jego hasto misyjne: „Jemu - Chrystusowi, Królowi Nie
śmiertelnemu trzeba róść i róść, a mnie, Jego słudze, być coraz
mniejszym, mniejszym aż do zapomnianego grobu w lesie. Chrystus
na misjach jest coraz większy, Ciało Mistyczne Chrystusa rośnie z
dnia na dzień, w miarę jak wyrastają z ziemi coraz to nowe, ciche i
zapomniane mogiły misjonarzy”.
Jeszcze o jednej śmierci misjonarza chcę Wam dzisiaj napisać.
Wygląda ona niby wyjęta z opowiadań legendarnych, tymczasem
zdarzyła się na prawdę tutaj w Orissa, w diecezji Cuttack, na
początku istnienia tej misji. Przytaczam Wam teraz opis wyjęty z hi
storycznego dziełka o misji w Cuttack pod tytułem „In las Selvas del
Ganjam” - „W lasach Ganjamu”.
W 1850 roku po raz pierwszy ojcowie Tissot i Sermet, dwaj nie
ustraszeni misjonarze francuscy ze Zgromadzenia św. Franciszka de
Sales, wybrali się w podróż na zbadanie okręgu Ganjam, posuwając
się na los szczęścia wzdłuż i wszerz kraju. W nieznanej i obcej okoli
cy, bez zapasów żywności, w niewygodzie, jedząc to, co napotykali
na drodze, śpiąc, jak im się przydarzyło, posuwali się z miejsca na
miejsce. Odważni pionierzy-misjonarze przypłacili swoją podróż
gwałtowną febrą, jaka rzuciła się na nich prawie bezpośrednio po
ich powrocie do miasteczka Ganjam, gdzie znajdowała się ich rezy
dencja. Obydwaj chorzy, rozpaleni gorączką, jak mogli, świadczyli
sobie wzajemne usługi, chociaż z żalem musieli stwierdzić, że brak
im było lekarstw. Ojciec Sermet, widząc jak stan jego towarzysza
coraz bardziej się pogarszał, uważał za stosowne udzielić mu sakra
mentu Namaszczenia Chorych i tak też uczynił, dając znać o tym
swemu przełożonemu Mgr Neyret, przebywającemu w Vizagapatam. Los jednak dla obydwóch był całkiem odwrotny. Ojciec Ser
met na skutek wysiłku, jaki musiał uczynić przy udzielaniu
Namaszczenia Chorych swemu współbratowi, uczuł się wnet ofiarą
nowego ataku bardziej silnego i bezlitosnego, żyły mu paliły, jak
gdyby znajdował się w nich rozpalony ołów. Kilka godzin później
był już nieboszczykiem. Ojciec Tissot zaledwie mógł się ruszać.
Zbolały, skąpany we łzach i własnym pocie, spędził drugą część
dnia i nocy. Trzej chrześcijanie, którzy pełnili posługi w domu,
przypatrywali się tej scenie, niemi z żalu i osłupiali z przerażenia
„jak przyjaciele Joba” - podaje kronika misyjna. Mdłe światełko
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lampki glinianej migocąc trwożnie przez całą noc, pozostawiało
wszystko w półmroku, jak gdyby chcąc ukryć tragedię misjonarską,
która się co dopiero rozegrała. Następnego dnia o. Tissot z najwyż
szym trudem ubrał sutannę i niesiony na krześle udał się do grobu
wykopanego w kościółku, pobłogosławił miejsce wiecznego spo
czynku i odmówił ostatnie responsorium nad śmiertelnymi
szczątkami swojego przyjaciela.
Tragiczne i nieoczekiwane wydarzenie nie umniejszyło jego en
tuzjazmu. Wydźwignąwszy się z choroby, napisał do ks. Biskupa
wspaniały opis z badanego kraju, wyrażając zdanie, że wybiła godzi
na jego ewangelizacji. Ksiądz Biskup zarażony tym entuzjazmem,
nie żałował wysiłków i jak tylko miał odpowiednią liczbę misjona
rzy, posłał pierwszą wyprawę dla ewangelizacji owych stron.
Widzicie, Kochani Przyjaciele, jacy są misjonarze. Śmierć spo
śród ich grona pobudza ich do tym bardziej wytężonej pracy.
Na koniec mego listu chcę Wam tylko jednym słowem napom
knąć o śmierci matki misjonarza. Daleko, daleko umiera jego matu
la, jego ukochana istota na ziemi, a on nic o tym nie wie. Dowiaduje
się dopiero, gdy ją już strzeże usypana mogiła. Cóż Wy na to, ko
chani chłopcy?! Mnie się zdaje, że Matka misjonarza idzie prosto
do nieba, aby tam mogła nadal, jeszcze mocniej modlić się za swego
Misjonarza - syna.
Widzicie, rozgawędziłem się dziś jakoś niecodziennie. Teraz jed
nak kończę mój list, polecając Was opiece naszej Matki Niebieskiej,
Najświętszej Maryi Panny i zasyłając Wam wszystkim jak najser
deczniejsze pozdrowienia z dalekich Indii.
O. Marian Żelazek SVD

Russelkonda, dnia 6 lutego 1951 r.
Kochany Józefie!
Przypomniałeś sobie o dalekim misjonarzu, bardzo się to chwali
i bardzo Ci jestem za to wdzięczny. Poza wiadomościami w Twoim
liście uradowały mnie bardzo znalezione w nim obrazki Stachiewi-
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cza w formie pocztówki. Chociaż druk nie jest najlepszy, to ich treść
i oryginalność zawsze mnie pociągały. Tak więc ucieszyłem się, gdy
ten mały skarb znalazłem w Twoim liście.
Co u mnie słychać? Obecnie od 4 listopada znajduję się poza
granicami naszej misji w Sambalpur, mianowicie w małym semina
rium dla tubylczych kandydatów do kapłaństwa w większej wiosz
czynie, zwanej Russelkonda. Miejscowość ta będzie odległa od
naszej misji około 300 mil. Uczę się tu przede wszystkim „Oriya”,
urzędowego języka naszej misji. Poza tym przyglądam się nieco, jak
wygląda życie w tubylczym małym seminarium, gdyż przełożeni
uradzili między sobą, że coś podobnego mam prowadzić począwszy
od nowego roku szkolnego - w naszej misji Sambalpur. W jednym
roku zabieram się do zgryzienia aż dwóch języków, to nieco trudne,
ale co robić. Tu w małym seminarium w Russelkonda sposobność
do nauki jest pierwszorzędna. Ludzie w okolicy i seminarzyści
posługują się wprawdzie językiem urzędowym w szkole, ale poza
szkołą chłopcy, a przede wszystkim prosty lud mówi w języku „Sadri”. Mój pobyt tu w Russelkonda będzie trwał do połowy marca, a
potem wrócę do swoich, za którymi się już stęskniłem.
Moja Gwiazdka misjonarska była bardzo prosta. Tutejszy ks. Bi
skup zabrał mnie ze sobą na objazd swoich stacji misyjnych w dżun
gli. Tam też spędziłem Gwiazdkę. Jako gość zaszczycony zostałem
przywilejem odprawienia Pasterki w nocy. Jaka to wspaniała była
Pasterka. Na dworze z powodu braku miejsca w małym kościółku,
pod przykryciem prowizorycznym z liści, przy tlących się ogni
skach, które służyły ludziom do ogrzewania się w przychlodnawym
czasie nocnym, w warunkach naprawdę betlejemskich - w mistycz
ny sposób „Słowo stało się znów ciałem” w rękach swego niegodne
go misjonarza i zamieszkało między ubogimi, bardzo ubogim ludem
w dżungli.
Lud tutejszy nie zna naszych pięknych tradycji gwiazdkowych.
Stoły ich nie uginają się pod sutą wieczerzą wigilijną, bo po pierw
sze stołów nie ma, a po drugie ten prosty ludek jest rad i szczęśliwy,
jeżeli się może najeść do syta ryżu, bo i tego nieraz zabraknie.
A i na moim stole wigilijnym nie było klusek z makiem, ani
strucla, ba nawet opłatka. Ten ostatni chciał mi przysłać mój drogi
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Ojczulek z Poznania, ale potem z powodu smutnych wydarzeń w
domu, jakoś wszystkie plany i zamiary się pomieszały.
Jak już prawdopodobnie wiesz, po ósmym września nastąpiły w
naszej misji pewne przesunięcia. Z powodu nich o. Bernard Bona
został na stałe przeznaczony do Kesramal i uwija się tam obecnie jak
w ukropie, aby jako tako podołać pracy duszpasterskiej i misyjnej
(3 ojców na 16 tysięcy wiernych). Ja wylądowałem na pewien czas
w Russelkonda. Niedługo jednak pójdę do nowego miejsca prze
znaczenia, mianowicie do naszej stacji misyjnej w Hamirpur, gdzie
się znajduje „High School” (nasze gimnazjum starego typu), tam ma
być też otworzone małe seminarium. Z nowego miejsca znowu do
Ciebie napiszę. Tymczasem chcę Ci już powiedzieć „do widzenia” „bidayo, nomoskaro”, po tutejszemu. Tylko jeszcze przed tym chcę
Ci złożyć moje jak najserdeczniejsze imieninowe życzenia. Niech
wierny i gorliwy Opiekun P. Jezusa i Najświętszej Maryi Panny da
Ci wiele radości, męstwa, przezorności i wierności w służbie Króla
Królów i Jego Matki Najświętszej. Do życzeń imieninowych
dołączam życzenia na Wielkanoc. „Wesołego Alleluja” dla Ciebie,
dla innych ojców, dla braci i dla twoich wychowanków.
Twój O. Marian Żelazek SVD

Hamirpur, dnia 4 września 1951 r.
Moi Drodzy Przyjaciele misyjni!
U Was tam w kraju obecnie kosy pobrzękują, albo raczej brzęk
kos już przeminął... pola najeżone stogami, stodoły pełne zżętego
zboża. Tutaj w odległych Indiach w Sambalpur jest inaczej. Dzień w
dzień spada gwałtowny deszcz, pola ryżowe stoją pod wodą, mienią
się od barwnej zieleni młodej oziminy ryżowej. Ludzie są zadwoleni
z obecnego roku. Zadowoleni, że deszcz, chociaż nieco się spóźnił,
obficie zrasza zachłanne na wodę pola ryżowe. Strach pomyśleć, co
by się stało bez tego deszczu. Niedostatek, głód i śmierć wielu wy
chudzonych, jak to się nieraz zdarza w tym wielkim kraju.
Odpowiednio do warunków atmosferycznych liturgiczne święta
kościelne mają inne zabarwienie zewnętrzne. 15 sierpnia tam w kra
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ju obchodzicie Święto Matki Boskiej Zielnej. Tutaj święcimy „Dhan
bunek pudża”, to znaczy „Msza święta w intencji zasiewów ry
żowych”. Cala parafia zamawia uroczystą Mszę św., aby Pan Bóg
pobłogosławił zasiewy. Jest to zarazem Msza św. błagalna o deszcz.
Ludzie, wróciwszy z kościoła do domów, urządzają „Barka Khana”,
to znaczy „wielkie jedzenie” składające się z ryżu, z placków ry
żowych i z pewnego rodzaju małych chlebików. Poza tym bawią się
w tym dniu do późnej nocy. Zabawa ta polega przede wszystkim na
tańcach i na piciu „hariya” - piwa wyrabianego z ryżu, którym tu
tejsi ludzie, nie wyłączając naszych katolików, upijają się nałogowo.
Poganie również święcą 15 sierpnia. I oni składają ofiarę i to dość
krwawą. W obecnych czasach w związku z tą ofiarą leje się krew
„murgi”, to znaczy kury. Uprzednio lała się krew niewinnej ofiary
ludzkiej, którą skrapiano pola, aby zasiewy były lepsze. Obecnie
tego rodzaju ofiary zostały zakazane ustawą państwową. Nieraz się
jednak zdarza, że poganie porywają samotnego przechodnia, zabi
jają go i krwią Bogu ducha winnego człowieka skrapiają pola. Co do
mnie nie chciałbym być tego rodzaju męczennikiem, bo w niebie na
pewno robiono by mi trudności, że to nie męczeństwo dla wiary, ale
z powodu ciemnoty ludzkiej.
Od 29 do 31 maja tego roku nasza stacja misyjna w Hamirpur
przyjmowała niezwykłych gości. W tych trzech dniach odbywały się
rekolekcje dla pastuszków i pastuchów. Było między nimi kilku
porządnie pomarszczonych staruchów, którzy całe swoje życie spę
dzili na pasieniu bydła. Większość stanowiła mała brać pastuszków
- chłopcy i dziewczęta, których losem jest tułać się po polach i la
sach za bydłem. Nasz tutejszy lud - w większości rolnicy - kocha się
w trzymaniu licznego bydła domowego - woły, krowy, buffalo,
kozy i czarne, szybkie jak skra świnie. Najmłodszy z rodziny jest na
ogół skazany na zawód pastuszka. Nie zna on szkoły. Jedyną jego
księgą, z której umie nieco czytać, jest żywa przyroda, lasy i pola, a
jedyną jego pracą jest strzeżenie bydła. A że bydłu i w niedzielę chce
się jeść, więc pastuch zamiast do kościoła, idzie do swojej codzien
nej pracy. Ci mali i wielcy pasterze - w tutejszym języku „czarnuahaman” są szczególną troską w oku misjonarza. Jak ich przy
ciągnąć do kościoła? W tym celu zostały wynalezione rekolekcje dla
pasterzy „charuahaman ker upuas binti”. Tego roku na rekolekcje
przyszło około 50 pastuchów. O ich ubiorze nie będę wiele opisy-
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wal, bo nie było tego wiele na ich brunatnawym, smagłym ciele.
Przyszli, dźwigając porcje ryżu na trzy dni, a w garści ściskając kij
pasterski. Bardzo sympatyczne bractwo. Uczęszczali pilnie do ko
ścioła na nauki, procesję różańcową i Drogę Krzyżową, ale poza
tym wydziwiali cały czas przed zabudowaniami misjonarza, a w cza
sie wolnym uganiali się fanatycznie za piłką albo też stali długi czas
na polu przed dymiącymi ogniskami, patrząc jak ich rówieśnicy
przygotowują ryż do jedzenia.
W ostatnim dniu rekolekcji wieczorem jeden po drugim odwie
dzali pokoje misjonarzy, prosząc o byle jaki papier. Tym papierem,
przeważnie odpadkami starych gazet, poozdabiali swoje kije paster
skie, że następnego dnia wyglądały niby girlandy, trzymając w garś
ci tak przyozdobione kije pasterskie, przyszli do kościoła na Mszę
św. Miły to był widok tych wielu małych, poczciwych, czarniawych
głów i główek, ponad którymi wyrastały przyozdobione kije paster
skie. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie tych kijów pasterskich
według specjalnego rytuału, ułożonego i przepisanego przez ks. Bi
skupa, jakiego nie znajdziecie w żadnym rytuale rzymskim. Podczas
poświęcenia każdy zamaszyście wyciągał swój kij pasterski przed
siebie, żeby go tylko woda święcona dotknęła. Po wyjściu z kościoła
cała ta brać pasterska przyszła ze śpiewem pod zabudowania Ojców
na tak zwany „swagat”, tzn. „powitanie”, a potem weseli i zadowo
leni rozchodzili się do domów, do swojego bydelka i do swojej mo
notonnej pasterskiej doli.
Moi Drodzy Przyjaciele misyjni! Dzisiaj Wam więcej nie będę
pisał. Te kilka wspomnień niech ożywia w Was na nowo zapal do
misji. Misje na Was wołają... misje na Was czekają... na Wasze mo
dlitwy i ofiary, na Waszą pomoc materialną... u tego i owego na
ofiarę z samego siebie, żeby przyszedł tu i przyłożył własnej ręki do
bezpośredniej pracy na niwie misyjnej.
Drogi Przyjacielu! Gdy przyjdziesz tu, obfity pot, trud i znój bę
dzie Twoim wynagrodzeniem. Nie lękaj się jednak. Raz po raz za
świętym Pawłem będziesz się czuł zmuszony powtarzać: „w wszyst
kich tych uciskach i znojach serce moje przepełnione jest radością”.
Niech Matka Najświętsza ma Was wszystkich w swojej opiece.
O. Marian Żelazek SVD
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Hamirpur, dnia 2 października 1951 r.
Kochany Ojcze Józefie!
Już dawno nie pisałem do Ciebie, a czas już najwyższy dać nieco
o sobie znać. Może nie tak o sobie, jak raczej o misjach. Obowiązek
misjonarza jest podwójny - trudzić się tutaj na froncie misyjnym, a
drugi - daleko w kraju nie dać zapomnieć o misjach.
Dzisiaj dołączam do tego listu krótki list okólny. Jest on prze
znaczony przede wszystkim dla wychowanków Ojca, którym je
stem winien odpowiedź na ich piękny list, pisany w ubiegłym roku
szkolnym.
U mnie obecnie życie zrobiło się bardziej jednostajne dlatego, że
zrobiono mnie prefektem Małego Seminarium, jakie zostało otwo
rzone tutaj na terenie naszej misji w tym roku. Mam pod sobą 16
chłopców, kandydatów na przyszłych księży. Żyjemy sobie tutaj ra
zem w betlejemskich stosunkach, ale nie żalimy się i czekamy na do
brodziejów, którzy nam pomogą zbudować nowy budynek, gdzie
można będzie godnie umieścić chłopców. Mam wielką ochotę zro
bić Cię przymusowym dobrodziejem naszego Małego Seminarium.
Niedawno temu otrzymałem z Ameryki wiele intencji mszalnych,
które mogę obrócić na potrzeby Seminarium. Przełożeni dali mi na
to pozwolenie, teraz tylko trzeba znaleźć wielu przyjaciół i znajo
mych księży, aby chcieli wziąć na siebie ciężar, zostawiając w moim
ręku wynagrodzenie. Posyłam Ci, Drogi Józefie, 16 intencji mszal
nych pro defuncto. Możesz coś z nich sam odprawić, albo też dać
innym do odprawienia, ja i misje będą Ci bardzo wdzięczne. Sty
pendium za te intencje wynosi 16 dolarów, które bym obrócił na
potrzeby Seminarium. Jeśli jednak masz jakąś trudność w podjęciu
się tego, daj mi znać, a ja będę się starał znaleźć kogoś innego. W
każdym bądź razie daj mi znać, żebym wiedział na pewno, jak
postąpić z intencjami.
Obecnie na naszej stacji misyjnej odbywają się rekolekcje dla
matek. Przyszło ich 350. Niektóre z nich musiały iść trzy dni, aby
dotrzeć do stacji misyjnej, by tutaj odprawić swoje rekolekcje. Jest
to nie byle jaka ofiara. Musieli przynieść ze sobą drzewo, naczynia
do gotowania oraz ryż. Poza tym większość z nich przyszła, dźwi
gając dzieciaka na plecach, podczas gdy drugi trzymał się matczyne
go ubrania. Niektóre z nich wyglądają bardzo staro (o lata się nigdy
nie trzeba ich pytać, bo nie wiedzą). Ja z podziwem patrzę na te
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dzielne matczyska i tak sobie myślę, że chociaż one proste, Pan Je
zus musi być z nich bardzo zadowolony za ich bezpretensjonalną
ofiarność. Przyniosą one z pewnością wiele błogosławieństwa dla
naszej stacji misyjnej. Podczas nauk kościół wygląda bardzo zaj
mująco. Nieraz jest aż za dużo wrzawy małych dzieci, które nigdy
nie rozłączają się z mamą. Z każdego kąta można było słyszeć
„ayio”, tzn. mama. Tu dzieciak bębni sobie w najlepsze podczas na
uki ręką o stołek, tam znowu tańczy wokoło mamusi. Naprawdę
chciałoby się powiedzieć.... rajski obrazek tym więcej, że owe małe
dzieciska tak się bawią bez jakiegokolwiek ubranka, w całej ozdobie
swojej dziecinnej niewinności.
Jak już z pewnością słyszeliście, nasza misja otrzymała nowego
pasterza, albo raczej pierwszego pasterza w osobie ks. biskupa Her
mana Westermanna, dotychczasowego prefekta apostolskiego z Indore. Wielka radość panuje w naszej misji z tego powodu, bo
naprawdę w ostatnich czasach bardzo odczuwaliśmy brak wodza w
naszej misji. Jego Ekscelencja został konsekrowany w St. Augustin
w Niemczech. Obecnie bawi w Ameryce. Stąd wróci znowu do Nie
miec, a w grudniu chce stanąć już między nami w swojej nowej die
cezji.
To wszystko na dziś, Kochany Józefie. Zasyłam Ci jak najser
deczniejsze pozdrowienia z dalekich Indii. Również dla wszystkich
innych ojców, jak i dla braci. Niech Matka Najświętsza ma Ciebie
zawsze w swojej opiece. Serdeczne pozdrowienia dla twoich
chłopców. Niech rosną na dzielnych misjonarzy. Misje na nich cze
kają i żądają ich ofiary.
W miłości Ducha Świętego
O. Marian Żelazek SVD

Rourkela, dnia 11 marca 1964 r.
Moi Drodzy!
Chcę Wam serdecznie podziękować za Waszą wytrwałą pamięć
o indyjskim misjonarzu.
Co ja porabiam? Mocuję się każdego dnia z dolą misjonarską.
Jeżeli nasze przysłowie jest prawdziwe: „Raz na wozie, raz pod wo-
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zem”, to ma swoje znaczenie w życiu misjonarskim. Proszę sobie
przypomnieć długą litanię św. Pawła, który jest przecież prototy
pem wszystkich prawdziwych misjonarzy. To co się Jemu wyda
rzyło, co On oberwał na swoich włóczęgach misjonarskich, a
będziecie mieli obraz radości i zawodów misjonarskich.
Po tragicznej śmierci o. Popola Słowaka, ja dostałem pracę dy
rektora wszystkich naszych szkół w misji Sambalpur. Tylko po
wszechnych szkół mamy 166. Jak na koniu objeżdżam na Jawie to,
co nie można objechać. Zajechałem nawet do stolicy naszej prowin
cji na mym czerwonym rumaku (45 km). Nasze drogi pomagają do
liczenia kości i przetrzęsienia ducha w grzesznym ciele. Uważam
jednak, aby się całkiem nie wytrząść. Trud ponoszony jest godny
swej ceny. „Szkoła katolicka na ustroniu, to Chrystus przebywający
24 godziny w wiosce” - jak się wyraził stary biskup Sewerin. Mój
motocykl niesie mnie na wizyty „ex caritate”. Jechałem 45 km, by
pomagać samotnemu współbratu ze stacji misyjnej. Aby się tam do
stać trzeba było załadować motocykl na małą łódkę i przeprawić się
przez rzekę. Taka przeprawa jest bardzo interesująca, tylko serce
boli, co się nie wyrabia z motorem, by go wcisnąć do małej łódki.
Pracy było dużo na tej duszpasterskiej pomocy. Słuchanie spowie
dzi do północy i rano po Mszy św.
Po śniadaniu odwiedziliśmy innego samotnika, misjonarza, Bel
ga Jezuitę, żyjącego na prawdziwym odludziu. A więc dalej 20 mil w
nieznane do dżunglii. Ucieszył się Jezuita ujrzawszy dwóch werbistów.
Pod wieczór powrót do domu. Tym razem nie poszło nam
gładko. Trzeba było przejechać przez płytką rzekę. Ponieważ rzeka
była szeroka i kamienista, zaryzykowałem jazdę. Z triumfem doje
chałem do środka rzeki. Zahaczyłem się i w kilka sekund pławiłem
się z motorem w wodzie. Nie była to niebezpieczna przygoda, raczej
do śmiechu niż do płaczu. Jednak potem stwierdziłem, że jestem
zmoczony do skóry... a tu zimno się robi i trzeba jeszcze jechać 20
km.
Obecnie buduję dla mych biednych chłopców jadalnię. Dotych
czas jadały łobuzy na dworze, czy to w słońcu, deszczu, zawiei i bu
rzy. Zbudowałem ją aż pod dach z Boską i ludzką pomocą.
Niech Matka Najświętsza ma Was wszystkich w swojej opiece.
O. Marian Żelazek SVD
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Sambalpur, dnia 3 grudnia 1964 r.
Od czerwca jestem zwolniony z mojego 13 lat trwającego urzę
du w naszej średniej szkole w Rourkela. Moim zadaniem jest teraz
troszczyć się o 168 misyjnych szkół podstawowych w naszej diecezji
Sambalpur w charakterze dyrektora.
Z końcem czerwca pojechałem do Barilapta zastąpić współbra
ta, który wyjechał stamtąd, by odwiedzić chorą matkę. Biskup pro
sił bym tam pojechał. Nigdy tego nie pożałuję.
Barilapta jest samotną stacją „za siedmioma rzekami i siedmio
ma górami”. W czasie pory deszczowej jest zupełnie odcięta przez
wezbrane rzeki od pozostałych stacji. Jedynym możliwym środkiem
podróżowania jest rower i silne nogi. A te posiadam.
Wypadło mi tam pojechać w najgorszą porę, porę najintensyw
niejszej pracy w polu i ogólnego niedożywienia. W tym roku był
tam prawie głód. Wiele dzieci przychodziło do szkoły, nie przy
nosząc z sobą żadnego posiłku, gdyż nie było nic do jedzenia.
Przesada? O, nie. Milczące wargi nie przesadzają. Małe dzieci
zachowują w tajemnicy pustkę żołądka. Takie już one są, przeży
wają to same. Czasami przypadek unaocznia faktyczny stan rzeczy.
Pewnego dnia mały chłopiec przychodzi do mnie, mówiąc: „Father davay! Pet batathe! - Ojcze, lekarstwa! Boli żołądek”. Mały
wyjawił swą historię: tego ranka nic nie jadł, a musiał pokonać dwie
mile drogi dzielące go od szkoły.
Albo inna historia, małego Emlusa. Pewnego wrześniowego
dnia tatuś przyprowadził go na stację misyjną. Chłopak miał rupturę, lecz zapadnięty głęboko brzuszek świadczył jeszcze o czymś in
nym.
Muszę wyznać, że serce mi się ściska, gdy widzę nieruchome
dziecko, bez iskry życia w oczach, niezdolne zapłakać lub się uskar
żać. Taki był Emlus. Następnego dnia poszedłem do chaty jego ro
dziców, zabierając ze sobą lekarstwa i zapasy. Zastałem dziecko
nago siedzące na ziemi. Miało koło siebie garść „ghetti kandha” rodzaj korzeni z dżungli, które chłopak obierał na posiłek dla rodzi
ny. Ojca nie było w domu. Wyszedł szukać korzonków.
Wysłałem chłopca do naszego szpitala misyjnego w Kalunga.
Nie była to łatwa sprawa. Chłopca trzeba było nieść kilkadziesiąt

25

mil do najbliższej stacji kolejowej. W szpitalu siostry przez trzy ty
godnie musiały żywić chłopca i dawać mu zastrzyki, by mógł być
poddany operacji.
W ostatnich dniach października zrobiłem mały objazd misyjny
najodleglejszych zakątków parafii Barilapta. 12 mil rowerem, a na
stępnie kilkadziesiąt mil pieszo, aż doszedłem do miejsca przezna
czenia: Dongiachira, małej wioski katolickiej wśród wzgórz dżun
gliMożna tam stracić świadomość, że istnieje jeszcze świat zew
nętrzny. Majestat gwiaździstego nieba w nocy, cisza w bezkresnej
dżungli i w górach, sprawiają wrażenie, jakby się było gdzieś w
oderwanej od świata przestrzeni.
Mieszkają tu naprawdę silni ludzie. Są to koloniści, którzy przy
byli z zaludnionych obszarów w poszukiwaniu kraju zdolnego za
bezpieczyć im byt. W swoje posiadanie wzięli kawał dżungli i zaczę
li ją uprawiać. Ich bydło i kozy często są ofiarami tygrysów, szakale
wykradają drób. Ich „Ehan” (pola ryżowe) niszczą dzikie słonie.
Oni jednak wciąż walczą. Gdy wzejdzie ryż, rolnicy strzegą pól,
siedząc na tzw. „matchhand” (wzniesionych drewnianych platfor
mach ). Odpędzają „hathis” (słonie) żarzącym się bambusem. Na
wet dziecko nie boi się tego czynić. To pomaga. Pewna kobieta po
wiedziała żartobliwie: „Hathis są mądre, wiedzą, kiedy mamy
święta - „maiat jab” - wtedy przychodzą”.
Środków zaradczych szukają ci ludzie powoli. Byłem świad
kiem, jak 8 rodzin wspólnie próbowało zmienić koryto rzeki, by na
wadniała ich pole ryżowe. Przez dwa lata budowali coś w rodzaju
tamy 20 stóp wysokiej, 20 stóp szerokiej i 25 stóp długiej. Tamę
zbudowano z ziemi. Przeszedł niespodziewany deszcz. Złośliwy
strumień wody zmył całą konstrukcję - po tamie nie zostało śladu.
Z tamą razem poszły pieniądze i nadzieja na lepsze zbiory.
- Cóż teraz będziecie robić? - zapytałem ich.
- Zbudujemy inną tamę, lecz tym razem z kamieni - brzmiała
bezpretensjonalna odpowiedź.
To znaczy przez następne dwa lata będą gromadzić kamienie:
mężczyźni, kobiety, dzieci. Rozpoczną, gdy tylko praca na polach
zostanie skończona. Jest to zadanie, oczywiście, nie na jeden rok.
„Bóg stworzył czas, nic zaś nie powiedział, aby się śpieszyć ” - po
wiada hinduskie przysłowie.
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Rozstając się z Barilaptą, jej dżunglą i dobrymi ludźmi, byłem
szczególnie przygnębiony. Do Barilapty przybył stały zastępca, ja
zaś przeniosłem się do mojej nowej siedziby Kesramal.
Stacja misyjna Kesramal jest jedną z najstarszych. Założona w
1908 r., od początku była główną stacją misji Sambalpur. Znajduje
się tam szkoła średnia dla dziewcząt i szkoła dla nauczycieli, która
dostarcza naszym 168 szkołom podstawowym pracowników. Co
dwa lata wychodzi stąd grupa 30 młodych ludzi, tu wykształco
nych, którzy idą do szkół w dżungli. Jeśli zostaną dobrze wyszkole
ni, będą cennymi nauczycielami, dobrymi pracownikami społecz
nymi i religijnymi.
Ostatnio byłem w Cuttack i Bhubaneswar (450 km w jedną stro
nę). Pojechałem tam w sprawach naszych szkół misyjnych. Z ks. Bi
skupem z Cuttack odwiedziłem Bhubaneswar i miałem prywatną
audiencję u premiera Orissy, p. Mitry. Byłem właściwie gościem w
jego domu. Jego żona jest konwertytką z baptystki na katoliczkę.
Może was to zdziwi, ale mój urząd często zmusza mnie do odwie
dzania stolicy Orissy i jej przywódców.
O. Marin Żelazek SVD

Sambalpur, dnia 3 grudnia 1964 r.
W październiku i listopadzie urządzano w mojej misji procesje
Bożego Ciała. Odprawiano je za specjalnym pozwoleniem, gdyż
łagodne powietrze tych dwóch miesięcy najbardziej się na to nada
je. Przybyło tam około 2 tys. ludzi, by 25 października obchodzić w
Barilapta procesję zwaną „jatra”. My, kapłani, słuchaliśmy wieczo
rem spowiedzi aż do północy, a ludzie tańczyli na boisku szkolnym
w dostatecznej odległości, żeby nie przeszkadzać spowiadającym
się. Siedząc przez całą noc w konfesjonałach, zmęczyliśmy się więcej
od tańczącego tłumu.
Jest to fascynujący widok: dziewczęta i starsze kobiety tańczące
w długich, nierównych szeregach oraz chłopcy uderzający we
wszelkiego rodzaju bębny.
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Jakie piosenki śpiewali tancerze? Opowiadali oni najczęściej
zdarzenia z Pisma Świętego. Gdy skończyła się jedna pieśń, zaczy
nała się następna cichą modulacją w rytm bębnów i kroków tance
rzy.
W sobotę o godz. 3.30 po południu zaczęła się procesja. Na cze
le szli dobosze z wielkimi „bajas” (bębnami). Było ich ponad 40 dostatecznie wielu, by wprawić ziemię w drżenie. W pobliżu Sanctissimum szła grupa 15 innych doboszów, którzy grali na „mandarach” - glinianych bębnach o bardzo miękkim tonie. Uderza się w
nie palcami i dłońmi. Dwie grupy dziewcząt tańczyły przed Przenaj
świętszym Sakramentem przez cały czas trwania procesji.
Z obu stron baldachimu szli poganie. Nie wiem, co ich bardziej
pociągało: błyszcząca monstrancja czy dźwięk mandarów. Prawdo
podobnie jedno i drugie.
O. Marian Żelazek SVD

Kesramal, dnia 26 marca 1965 r.
Od grudnia 1964 r. włożono na moje barki nową odpowiedzial
ność. Zostałem mianowany dyrektorem Sodalicji Mariańskich.
Nowy urząd jest dodatkiem tylko do poprzednich obowiązków.
Jako dyrektor Sodalicji musiałem zająć się urządzeniem zlotu („Ra
lly”) Dzieci Maryi. Te tzw. „Rally” były dwa: 21 lutego w Kesramal
i 21 marca w Gaibirze.
Do Kesramal w sobotę, w wigilię uroczystości, zeszło się prawie
10 tys. ludzi. 6 tys. przyjęło komunię św. następnego poranka. Uro
czystości maryjne zaczęły się w sobotę wielką procesją światła. Każ
dy z uczestników trzymał świecę lub pochodnię. Niewiasty niosły
na głowach pięknie udekorowane gliniane garnki. Dzięki otworom
w tym celu zrobionym, przeświecały umieszczone w nich świece.
Dawało to piękny, barwny efekt. W procesji dziewczęta przybrane
w białe „sari” niosły kopię figury Matki Boskiej Fatimskiej, którą je
den z naszch ojców otrzymał z Portugalii. Około 10 tys. rozmodlo
nej i rozśpiewanej młodzieży uczestniczyło w procesji, nie przeczu
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wając, że w odległości 10 mil rozgrywa się jedno z najtragiczniej
szych wydarzeń w naszej misji.
Na Zlot Maryjny przybywali ludzie ze wszystkich stron misji.
Niektórzy musieli podróżować około 50 mil. Sodaliści z Jhumur,
sąsiedniej stacji misyjnej, musieli przeprawiać się łodzią przez rzekę,
która z powodu wybudowanej zapory stała się jakby wielkim jezio
rem. Wielka, niezgrabna łódź cztery razy zabrała ludzi z jednego
brzegu na drugi. Jednorazowa przeprawa trwała prawie godzinę.
Ostatni raz, około godz. 5.00 po południu, weszło do łodzi około
100 ludzi. Każdy chciał się przeprawić. Właściciel łodzi wabiony
dobrym zyskiem, naglił i zabierał wszystkich. Tymczasem łódź była
nieszczelna.
Cała setka z tłumoczkami posuwała się do przeciwległego brze
gu. 2\3 drogi przeszła szczęśliwie. Niestety, wody w łodzi nazbie
rało się za dużo. Niespodziewany wiatr przechylił łódź i w jednym
momencie cała łódź wraz z ludźmi jak strzała poszła w dół - zato
nęła.
Wieczór się zbliżał... Jezioro zamieniło się w potworne widowi
sko. 44 ludzi (dzieci, dziewczęta, chłopcy, starsi) utonęło. Reszta
wyzwoliła się z zamętu i zdążyła dotrzeć do wystających pni drzew
nych. W międzyczasie zrobiło się ciemno, co powiększało jeszcze
grozę. Pierwsze pobliskie łodzie ratunkowe przybyły po dwóch go
dzinach. Ludzi trzeba było siłą odrywać jednego od drugiego. Na
brzegu rzeki zaczęło się gromadzić coraz więcej ludzi z pobliskich
wiosek. Dla wszystkich była to noc niespokojnego oczekiwania.
Dopiero w niedzielę około godz. 10.00 uratowani zostali znowu
przeprawieni na drugi brzeg, gdzie oczekiwała ich rodzina i krewni.
Pewien staruszek odszukał między uratowanymi swoją córkę.
Płakał i całował bez końca ręce i dłonie swego uratowanego dziec
ka. Potem głowa córki spoczęła na jego kolanach i tak płakali oboje.
Płakali ci, co znaleźli żywych członków swojej rodziny wśród urato
wanych, płakali ci, co ich nie znaleźli, płakali nasi trzej ojcowie,
którzy zostali wezwani na miejsce katastrofy, płakali policjanci,
którzy przybyli tu również. W jednej rodzinie utonęło 5 osób: mat
ka z małym dzieckiem, jej synek i dwie dorosłe córeczki.
Cały tydzień po wypadku spędziłem na jeziorze, pomagając
biednym ludziom wydobywać ciała zatopionych. Była to ciężka
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praca. Gdyśmy dojeżdżali łodzią do brzegu, oczekiwały nas zawsze
rozrzewniające sceny. Nie będę więcej o tym pisał, bo sercó się kraje
na samo wspomnienie. Ludzie są dobrzy. Sodaliści z całych Indii
śpieszyli z listami, zapewniając o swoim współczuciu i modlitwie za
tragicznie zmarłych. Nigdy nie zapomnimy tej „Rally”.
O. Marian Żelazek SVD

Kesramal, dnia 13 grudnia 1965 r.

tym roku. Trzeba bowiem wiedzieć, że ludzie żenią się tu w jednym
określonym czasie roku, mianowicie w styczniu. Przedtem mają w
grudniu 4 tygodnie nauki religii - nauki przedślubne. Te cztery ty
godnie muszą spędzić na stacji misyjnej. Z powodu biedy mało
młodych ludzi myśli o ożenku w tym roku.
Głęboko przeżywamy troski i biedę naszych ludzi, którzy są po
wierzeni naszej opiece. Dlatego pragnę, drodzy Przyjaciele Misji, i z
Wami podzielić się moimi zmartwieniami i utrapieniami, bo wtedy
jest mi lżej, wiedząc, że Wasze modlitwy i ofiary będą mnie wspo
magały w miarę możności.
Taką ufnością ożywiony przesyłam Wam serdeczne pozdrowie
nia z Indii.

Moi Kochani Przyjaciele Misji!
Niech Bóg miłosierny, który nas tak ukochał, że stał się człowie
kiem, udzieli Wam obfitych łask i pokoju gwiazdkowego. Życzę
Wam również szczęśliwego Nowego Roku 1966. Będzie to wielki
Rok dla całej Polski i każdego Polaka. Gazety tutejsze pisały, że Oj
ciec Święty odwiedzi naszą ojczyznę, a w szczególności Częstocho
wę. O ile dobrze znamy obecnego papieża, on to na pewno zrobi.
Obecnie odwiedzam stację misyjną jedną po drugiej i przepro
wadzam dla naszych nauczycieli katolickich kursy pogłębiające na
ukę seminaryjną. Nasze szkoły w dżungli są jak siła atomowa. Atom
może całe lata leżeć, jeżeli się jego siły nie pobudzi do działania.
Nasi nauczyciele w dżungli mają tylko ukończone 7 klas szkoły
podstawowej i dwuletni kurs nauczycielski. Koniecznie potrzebują
dalszego dokształcenia i pogłębienia wiedzy, co obecnie spełniam.
W ostatnich miesiącach przejechałem ponad tysiąc kilometrów
na mojej „jawie”, tej nowej, jeszcze nie zapłaconej... Spotkałem w
tym czasie wielu ludzi. Wszędzie głęboka troska, co ten rok przynie
sie. Miara ryżu - 37 kg - kosztuje teraz około 620 zł, według pol
skiego złotego, ale gazety pisały, że w niejednych okolicach
sprzedaje się tę samą miarę ryżu już za 1540 zł. Deszcze zupełnie za
wiodły, głód zagląda do domów ludzkich. To się dzieje już teraz w
grudniu, kiedy śpichlerze właściwie powinny być pełne ryżu, a co
będzie po dwóch miesiącach... Głód będzie straszny. „Od powie
trza, głodu, wojny i ognia.... zachowaj nas, Panie!”
Z powodu wyjątkowo trudnej sytuacji w kraju nawet nasza
Szkoła Katechetyczna dla nowożeńców jest słabo uczęszczana w

30

O. Marian Żelazek SVD

Kesramal, dnia 26 maja 1966 r.
Moi Kochani Przyjaciele Misji!
Piszę list z naszej stacji misyjnej Birmitrapur, gdzie się zatrzy
małem, wizytując szkoły misyjne. Birmitrapur to piękna stacja mi
syjna położona w samym miasteczku, którego mieszkańcy żyją z ka
mieniołomów. Przełożonym tej stacji jest Ojciec Speicher, który
stracił podczas wojny trzy palce u prawej ręki: kciuk, wskazujący i
wielki. Ludzie nazywają go: „tutha phadar” - ojciec ze złamanymi
palcami. Podczas Mszy św. podnosi Hostię lewą ręką. Jest tam pięk
ny, ultranowoczesny kościół zbudowany przez brata Stefana z Ar
gentyny. Był stolarzem, a tutaj wyuczył się na budowniczego i archi
tekta. W kwietniu kościół ten był poświęcony i wygląda ładnie.
Szkoda tylko, że nie można go zamknąć, bo wszystkie drzwi się
skurczyły przynajmniej o 5-6 cm. W porze deszczowej wrócą do
normy. W Birmitrapur mamy rodzime siostry zakonne Służebniczki
Maryi, które prowadzą szkołę średnią dla dziewcząt. Jutro pojadę
do Barilapty, 30 km dalej, do drugiej naszej stacji misyjnej. Wyjadę
raniutko, bo droga jest piaszczysta, a o godz. dziewiątej zaczyna się

31

tu niemożliwy upał, w czasie którego podróżowanie jest zakazane.
„Raud” - upał 45 stopni C w krytej werandzie. Od dwu miesięcy
śpimy na otwartym powietrzu, gdyż w pokoju jest to niemożliwe.
W nocy temperatura spada do 30 stopni. Ostatnie trzy noce były
bardzo ciężkie, bo dołączyła się jeszcze wielka duszność. Jest to
znak zbliżającego się monsunu - pory deszczowej. Monsun zacznie
się tu za trzy tygodnie. Oby przyszedł jak najprędzej i ulżył ludziom,
zwierzętom i spieczonej ziemi. Brak wody daje się bardzo we znaki.
Dzięki staraniom rządu ludzie wybudowali nowe prowizoryczne
studnie, nad brzegami rzek i przy źródłach, ale to wszystko mało
pomaga. Czegoś podobnego jeszcze nie przeżywałem, chociaż je
stem tu 15 lat. Oby miłościwy Bóg skrócił czas doświadczenia! Naj
cięższe jednak chwile są jeszcze przed nami: lipiec i sierpień.
W najbliższych dniach organizacja protestanckich Kościołów z
Niemiec będzie dawała w naszej okolicy jeden pełny posiłek dzie
ciom od drugiego do jedenastego roku życia. Podobna organizacja
katolicka, też niemiecka, „Misereor” pracuje w prowincji Kerala,
gdzie też jest bardzo źle. CRS (Catholic Relief Society) Katolicki
Caritas z Ameryki wspiera tzw. „Food for project” (jedzenie za pra
cę). Ludzie pracują nad ulepszeniem swoich wiosek, budowaniem
sztucznych stawów etc., a za to otrzymują dziennie 2,5 kg pszenicy i
50 paisa.
Jest to na prawdę coś pięknego, gdy ludzie z całego świata
śpieszą z pomocą głodującym. Państwo stara się dotrzeć z pomocą
wszędzie, ale liczba ludzi dotkniętych posuchą jest zbyt wielka. Po
zostaje wiele miejsca dla prywatnej inicjatywy.
Na 17,5 miliona ludzi w Orysie, 6 milionów zostało dotkniętych
zniszczeniem plonów z powodu posuchy. Co trzeci człowiek stoi
przed widmem głodu. A co znaczy głód, my więźniowie z Dachau
zdajemy sobie sprawę doskonale... Mój urlop powinien się zacząć w
pierwszym tygodniu lipca. Napisałem wniosek o wyjazd do Ojczy
zny i czekam.
U nas zaszły zmiany, ale ja pozostanę nadal cyganem-misjonarzem. Cała misja jest moja, a ja na usługach całej misji w charakterze
diecezjalnego dyrektora i inspektora szkół. Nie żalę się, chociaż cza
sem myślę, że gdybym był odpowiedzialny tylko za jedną stację mi
syjną, mógłbym zasłużyć sobie więcej na niebo.
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Jak tam u Was maj? Tutaj nie ma łąk umajonych, szemrzących
strumyków, ale tylko piekące słońce, walczące z ludźmi i przyrodą.
Matkę Boską chwalimy jednak tak jak i Wy w Polsce.
Z serdecznym pozdrowieniem pozostaje Wasz
O. Marian Żelazek SVD

Sundasgarh, 12 grudnia 1966 r.
Moi Kochani!
Chciałbym napisać do każdego z osobna, pogawędzić, uścisnąć
dłoń, złożyć serdeczne życzenia gwiazdkowe i noworoczne. Nieste
ty, czas na to nie pozwala. Posyłam więc ten list do naszego misyjne
go seminarium w Pieniężnie, aby go przesłali do Was, moich Przyja
ciół i Dobrodziejów.
Na Gwiazdkę i Nowy Rok 1967 składam Wam wszystkim jak
najserdeczniejsze życzenia. Niech Boża Dziecina z Betlejem Wam
błogosławi i napełni Wasze serca Bożym pokojem. Niech Nowy
Rok 1967 będzie dla Was rokiem Bożego błogosławieństwa. „Khus,
khus parab aur nawa sal” - „Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego
Roku!”
Ufam, że Nowy Rok pozwoli mi spotkać się z Wami w Ojczyź
nie. Złożyłem już podanie do polskiego Konsulatu w Kalkucie o
klauzulę wjazdową do kraju. Gdy tylko ją otrzymam, wyjeżdżam do
Ojczyzny, chociaż wszyscy mnie przestrzegają, że polska zima nie
dla „Hindusa”. Gdyby to był już koniec mojego listu, powie
działbym do widzenia w styczniu, rozumie się w roku 1967.
Rok 1966 był dla mnie rokiem wyjątkowym, jedynym w 16 la
tach mego pobytu w Indiach. Najpierw byl to rok głodu. Oczywiś
cie słowo „femine” albo „moruri” - posucha, nabrały złowieszcze
go znaczenia. Będąc małym chłopcem śpiewałem wraz z innymi
ludźmi w wildeckim kościele w Poznaniu: „Od powietrza, głodu,
ognia i wojny, zachowaj nas Panie”!
Podczas wojny w ciągu moich 5 lat w obozie koncentracyjnym w
Dachau zrozumiałem w pełni znaczenie tych słów. Tego roku wid

33

mo głodu znowu stanęło przede mną... zastraszająco potworne,
wdzierające się prawie do każdej chaty na terenie, gdzie pracuję.
Statystyki podawały, że plony ryżu zostały całkowicie albo częścio
wo zniszczone na 6 milionach morgów ziemi z powodu marnej
pory deszczowej w 1965 roku. Na 17,5 milionów ludzi w Orissie,
6,4 miliony to znaczy co trzeci człowiek został ciężko dotknięty po
suchą. Naturalnie najbiedniejszymi między biednymi byli mieszka
ńcy dżungli, ludzie z pierwotnych szczepów, do których także nasi
katolicy należą. Były rodziny, co miały pełny posiłek raz na trzy dni.
Dzieci przychodziły do szkoły bez śniadania.
Nie brakowało małych i dużych bohaterów. W naszej misyjnej
szkole w Dandżamurze pewien chłopiec był nieobecny przez trzy
dni. Czwartego dnia zjawił się wezwany przez nauczyciela. „Dlacze
go nie przyszedłeś do szkoły” - pyta nauczyciel. Chłopiec z 5 klasy
odpowiedział spokojnie: „Bo nic nie jadłem” - i upadł zemdlony.
Tego dnia też nic nie jadł.
Pocieszającym aspektem „femine” w Indiach było, że cały świat
zainteresował się ciężkim położeniem kraju. Protestanckie Kościoły
z Niemiec wzięły na siebie troskę o dożywianie dzieci do mniej wię
cej 12 roku życia, dając im jeden posiłek dziennie. Akcja ta roz
ciągnęła się na Orissę, na najbardziej dotknięte dystrykty. Więk
szość naszych stacji misyjnych była objęta tym programem i służyła
jako centrala dożywiania dla dzieci.
Na stacji misyjnej w Kesramal od lipca do września tego roku
300 dzieci otrzymywało dziennie jeden posiłek gratisowo. Jedzenie
wydawano o godzinie 12.00, dzieciaki zaczęły się schodzić już od
godziny 9.00 rano. Akcja protestanckiego Kościoła miała swój od
powiednik w katolickiej organizacji „Misereor”, pracuje w prowin
cji Kerala, gdzie też jest bardzo źle. CRS (Catholic Relief Society)
Katolicki Caritas z Ameryki wspiera tzw. „Food for project” (jedze
nie za pracę). Ludzie pracują nad ulepszeniem swoich wiosek, bu
dowaniem sztucznych stawów etc., a za to otrzymują dziennie 2,5
kg pszenicy i 50 paisa.
Jest to na prawdę coś pięknego, gdy ludzie z całego świata
śpieszą z pomocą głodującym. Państwo stara się dotrzeć z pomocą
wszędzie, ale liczba ludzi dotkniętych posuchą jest zbyt wielka. Po
zostaje wiele miejsca dla prywatnej inicjatywy.
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Nowy rok 1967 nie zapowiada się lepiej. Miesiąc listopad był
miesiącem żniw ryżowych. Wielu ludzi żniwowało nie ryż, lecz łzy i
troskę, co będą jedli w najbliższej przyszłości. Tegoroczna pora
deszczowa zapowiadała się na początku dobrze, mówiono już o
„nadzwyczajnych” żniwach. Niestety, gdy ryż już dobrze podrósł na
polach, deszcze nagle ustały. Następstwa tego były katastrofalne:
na niższych polach ryż się jako tako udał, ale całkowicie zmarniał na
polach położonych nieco wyżej.
W listopadzie objeżdżałem nasze placówki położone w dżungli,
gdzie ludzie mają Mszę św. dwa razy w roku. W wiosce Dumerkud
prawie w każdej chacie pustki. W innych latach w tym czasie chaty
były pełne ryżu. W tym roku ziarna nie można było dostrzec. „Od
głodu, zachowaj nas, Panie”!
Tutaj chcę podziękować tym wszystkim, którzy przesłali paczki
żywnościowe na mój adres. Nadeszło ich dotychczas 20 z polskimi
artykułami i z polskim sercem. Za wszystko serdeczne „Bóg
zapłać”!
Przysłane rzeczy są wielką pomocą. Polskim mlekiem w proszku
i polskimi witaminami uratowałem życie starego Jonasza, rezerwi
sty policyjnego, który w czasie swojej choroby za wyjątkiem pol
skiego mleka niczego innego nie chciał się dotknąć. Bardzo ufam, że
ta fala paczek z ojczystego kraju się nie skończy.
Moim obecnym zadaniem jest troska o nasze misyjne szkoły w
diecezji. Jest ich pokaźna liczba: 168 szkół podstwowych - od 1 do
5 klasy, 20 szkół średnich (6 i 7 klasa) oraz 7 szkół wyższych (High
School - od 8 do 11 klasy). W naszych szkołach podstawowych
uczy się około 13 tys. dzieci, z tego prawie 11 tysięcy to dzieci kato
lickie. Nie mają ubrań, są głodne, nie mają pieniędzy na zeszyty i
książki, ale uczą się zawzięcie.
Gdyśmy raz rozpatrywali sprawę zamknięcia szkół podstawo
wych, bo pochłaniają wszystkie nasze finanse, stary biskup i wete
ran misyjny z pobliskiej diecezji uderzył pięścią w stół i powiedział:
„Nigdy! Szkoła katolicka, to Jezus Chrystus obecny 24 godziny w
wiosce”. Miałem dość okazji, by się przekonać, że ksiądz biskup
mówił prawdę.
Gdy piszę o szkołach, zapomnijcie o pięknie zbudowanych
szkołach w Polsce, przenieście się myślą do dżungli, gdzie stoi duża
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chata z gliny, przedzielona na dwie czy trzy części, czasem bez
drzwi, z wielkimi otworami służącymi za okna, dach pokryty da
chówką. Jednym może się ta szkoła chlubić: zbudowali ją - za ini
cjatywą misjonarza - ludzie biedni, którzy sami nie umieją czytać
ani pisać, ale chcą wychować i wykształcić swoje dzieci. Jakby to
było pięknie, gdyby nasze szkoły w kraju i ich dzieci zaadaptowały
niektóre z naszych szkół w dżungli. „Szkoła za szkołę” - akcja ta
wydałaby piękne owoce. Przynajmniej teraz, w tym ciężkim czasie
głodu dobrodzieje mogliby posyłać większą ilość witamin dla 13 ty
sięcy małych zuchów. Taki dar z łatwością mógłby być podzielony
między wielu.
W końcu września br. znalazłem się nagle w trudnym położeniu.
Z pewnością słyszeliście, że radykalne elementy religijne i politycz
ne uprawiają tutaj agitację przeciwko zabijaniu krów. Dla bogoboj
nego hindusa krowa jest stworzeniem świętym. Zdarzyło się, że jed
na z naszych krów na terenie misyjnym zdechła. Złośliwe języki
rozniosły pogłoskę, że została przez nas umyślnie zabita i że pogań
skie dziewczęta w naszej High School były zmuszone jeść krowie
mięso. Zakotłowało się w pobliskim miasteczku, gdzie żyją prawie
sami ortodoksyjni hindusi. Wszystko odbyło się według odwróco
nej zasady: najpierw działaj, potem sądź, a na końcu przekonaj się.
Mogło to naszą stację misyjną drogo kosztować, ale dzięki Bogu po
czterech dniach burza uspokoiła się.
Cały październik i listopad spędziłem na objeździe naszych pla
cówek misyjnych. W każdej kapliczce w dżungli spędziłem jeden
dzień. Nasi katolicy witali mnie zawsze z bębnami i kwiatami. Od
wiedziny misjonarza zaliczają się zawsze do wielkich wydarzeń w
wiosce katolickiej. Przy wejściu do wioski starsze niewiasty myją
ręce misjonarza. Jest to symboliczne powitanie, przystosowane do
okoliczności i faktu, że misjonarz nosi trzewiki. Właściwy rytuał
powitalny między pierwotnymi szczepami każe myć nogi gościa.
Podczas mojego ostatniego objazdu placówek misyjnych miałem
pełno miłych niespodzianek.
W jednej chacie odwiedziłem parę staruszków. Obydwoje byli
prawie całkowicie ślepi, dziadek i babka. Przestali chodzić do ko
ścioła 15 łat temu. Zrobili dużo krzywdy gminie chrześcijańskiej,
oderwali od kościoła prawie pół wsi. Na staruszka przyszła kreska.
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Idąc po omacku do stawu, aby się wykąpać, wpadł w dół i zwichnął
sobie nogę. Obydwoje staruszkowie byli w domu, on w wielkich
bólach obsługiwany przez małą wnuczkę. Poddałem im myśl pojed
nania się z Bogiem. Chętnie się na to zgodzili. Następnego dnia sio
stra misyjna odwiedziła ich dom, opatrzyła rany i przygotowała
ślepą parę do spowiedzi św. Przyjęli Komunię św. bardzo pobożnie.
Na końcu rozrzewniła ich pieśń: „Maryjo, hamar Ayo...” - „Mary
jo, nasza Matko...”, którą zaśpiewaliśmy im, a którą oni ostatni raz
słyszeli i śpiewali 15 lat temu.
Tutaj muszę podziękować tym wszystkim, którzy się za mnie
modlili o błogosławieństwo dla mojej pracy tam, w dalekim kraju.
Każdy cud łaski i specjalna opieka Boża to przecież ich dzieło.
W czasie objazdu odwiedziłem jedną rodzinę katolicką, która
żyje na pustkowiu, sama w dżungli. Wokół tylko drzewa i krzewy,
najbliższa osada oddalona o trzy kilometry. Nędza przywiodła ich
aż tutaj szukać nowych środków do życia - nieustraszeni koloniści.
W innej wiosce, gdy wszedłem do chaty, zobaczyłem brzydką,
ale bardzo pożyteczną małpę, jak się potem dowiedziałem. Przy niej
był ślepy mężczyzna. Małpa nauczyła się pokazywać drogę do mia
sta i do stacji misyjnej. Ślepy trzymał ją na łańcuchu. Małpa chwy
ciła kij, który ślepy trzymał i idąc na pozostałych trzech kończy
nach, ciągnęła go za sobą na drogę.
Powiedział mi, że gdy drogą przejeżdża rowerzysta, małpa bie
rze ślepego na stronę. Gdy on od razu nie reaguje na jej sygnały,
wtedy chwyta go łapą za nogę i zatrzymuje.
Przy stacji misyjnej w Kesramal inny ślepy ma dużego psa. Gdy
trzyma go na łańcuchu i powie mu: „Girdża har, czai dża”! - pies
ciągnie go 3 km do kościoła, a gdy ślepy powie psu „Ghar, czai dża”
(idź do domu) - pies wiedzie go w stronę domu.
Muszę już kończyć ten list. Jeszcze raz moje najserdeczniejsze
pozdrowienia z Indii dla Was wszystkich. Wesołych Świąt i
błogosławionego Nowego Roku. Niech Matka Boska Częstochow
ska ma Was w swojej opiece.
Wasz misjonarz O. Marian Żelazek SVD
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Rourheli, dnia 6 października 1967 r.
Drogi Ojcze Bronisławie!
Dnia 28 września szczęśliwie dobiłem do mojej „ziemi obieca
nej” do Kalkuty. Podróż odbyła się bez przeszkód. Była to jednak
podróż pożegnalna, bo każdy przeleciany kilometr oddalał mnie od
Was wszystkich.
Jak pięknie, przytulnie, miło i przyjaźnie było mi między Wami,
dopiero teraz się odczuwa. Te osiem miesięcy spędzone w kraju nig
dy nie wrócą w swojej miłej atmosferze.
Tutaj jest się na froncie, gdzie trzeba miłować, ale jest się mniej
miłowanym. Należy to do życia misyjnego, ale kontrasty odczuwa
się po powrocie z kraju.
Dziękuję za wszystko, co Chludowo uczyniło dla mnie. Ciekawy
jestem co do losu mego bagażu. Napiszcie mi o tym.
Gdy przyjechałem do Rourheli, zastałem tutaj 10 paczek
wysłanych przez Chludowo. Może być, że więcej już nadeszło, ale
paczki, które były wysłane na adres „Director of Charities” były da
lej rozdawane bez trzymania i należytego spisu. Zresztą odczytać
polskie adresy to niełatwa sprawa. Brat Aleksander i inni, co paczki
pakowali (moje specjalne podziękowanie dla Pani Organiściny)
ucieszą się z wiadomości, że paczki nadeszły.
Z jednej paczki wydobyłem pomoce szkolne (motor dwutaktowy i koło sterownicze plus moje małe dynamo z lampką).
Te paczki, to tutaj skarby. Wierzcie mi, dużo tutaj biedy. Odczu
wa się to na nowo po przyjeździe z Polski.
Jestem w tej samej pracy - szkoły, tylko moja siedziba nowa: Catholic Church Cox Colony, P.O. Jharsuguda.
Jeszcze raz „Bóg zapłać” i prośba o modlitwę.
Wasz współbrat O. Marian Żelazek SVD

Jharsuguda, dnia 16 grudnia 1967 r.
W czasie tegorocznej Gwiazdki będę się włóczył po świecie,
jadąc aż do Madrasu w południowych Indiach, gdzie 27 grudnia za
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cznie się narodowa Konferencja poświęcona szkolnictwu. Jadę jako
delegat naszej diecezji.
Dnia 3 grudnia mieliśmy święcenia kapłańskie ks. Antoniego
Kujur, mojego byłego ucznia z Hamirpur. Święcenia odbyły się na
jednej z głównych stacji misyjnych, a to ze względu na rekrutację
nowych powołań. Następnego dnia była jego pierwsza Msza św.
Tym razem w prawdziwej dżungli, na stacji misyjnej w Telendih, w
pobliżu domu rodzinnego prymicjanta. Ludzie prześcigali się w ho
norowaniu swojego nowego kapłana. Ja wziąłem z Jharsugudy na
jeepie biskupim generator i aparat filmowy. Kościół w środku dżun
gli wyglądał niby katedra, pięknie oświetlony lampami neonowymi.
Tutaj w Indiach zawsze coś nowego. Jak wiecie, w ostatnich wy
borach 7 stanów otrzymało koalicyjny rząd i to wprowadza w poli
tyczne życie Indii wiele urozmaicenia i wiele kłopotów. Praca misyj
na jest teraz trudniejsza niż dawniej i głosy, że wszystko powinno
być indyjskie, odzywają się coraz mocniej. Jednym słowem
przyszłość na pewno nie będzie nudna.
O. Marian Żelazek SVD

Sundargarh, dnia 15 stycznia 1968 r.
Kochani Przyjaciele Misji!
Oddalony o tysiące kilometrów wciąż wracam myślami do Was i
do mojej kochanej Ojczyzny. Już trzy miesiące minęły, jak wróciłem
z Polski do Indii, do moich Adibasów, do moich szkół w dżungli,
którymi się zajmuję z ramienia diecezji. Podróż samolotem z War
szawy do Kalkuty była przyjemna, tylko za szybka, aby nastawić się
psychologicznie na spotkanie z Trzecim Światem, tak różnym od
tego, w którym razem z Wami żyłem przez osiem miesięcy moich
wakacji. Podczas powrotnej podróży zahaczyłem o Monachium.
Stamtąd zrobiłem pielgrzymkę do Dachau. Cały dzień snułem się
po ulicach koszmarnego obozu, w ciszy i skupieniu, sam ze sobą i z
tymi, co tu zginęli męczeńską śmiercią. Moje pięć lat kacetu przesu
wało się przede mną bolesnymi wspomnieniami. „Jak Ojciec mógł
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wrócić do tego miejsca zgrozy”? - zapytał mnie ktoś ze zdumie
niem, dowiedziawszy się, co mnie łączyło z Dachau. Miejsce zgro
zy... prawda... ale też miejsce triumfu zmartwychwstania dla mnie i
dla tych, co doczekali się 29 kwietnia 1945 roku, dnia oswobodze
nia obozu.
Po powrocie do mojej misji w Sambalpur od razu zabrałem się
do pracy w szkołach prowadzonych przez misje. Zacząłem odczu
wać błogie skutki mego pobytu na wakacjach w Ojczyźnie. Prze
stałem być sam. Prawie co dzień nadchodziły listy z Ojczyzny: od
dzieci szkolnych... od chorych... od młodzieży i starszych... z po
krzepiającymi wiadomościami, z zapewnieniami o modlitwach, z
zachętą i pozdrowieniami z Ojczyzny. Wiecie, że listy te są droższe
od złota i cieplejsze od naszego indyjskiego słońca. Martwi mnie
tylko, że nie mogłem na wszystkie listy odpowiedzieć. Przyjmijcie
więc dzisiaj ten prosty list misjonarza jako wyraz mojego serdeczne
go podziękowania. „Bóg Wam zapłać”! za wszystko: za listy,
książki i czasopisma, za te dwie płyty gramofonowe, które prawie
dosłownie „przeniosły mnie na Ojczyzny łono”, za paczki żywno
ściowe, przez które łamiecie się Waszym chlebem z rodakiem-misjonarzem i z jego biednymi. Ponad 300 paczek nadeszło w tych
trzech miesiącach na adres dyrektora „Caritasu” do Rourkeli i po
nad 100 paczek na moje nazwisko do Sundargarh. Paczki nad
chodzą w dobrym stanie. Niech Pan Bóg Wam za nie wynagrodzi!
Na Gwiazdkę nie pisałem do Was, co nie znaczy, że o Was nie pa
miętam. O 11.30, w noc wigilijną, dwukołowy wóz, zaprzęgnięty w
jednego woła, wiózł mnie do klasztorku sióstr misyjnych. Dzwonek
u szyi wołu oznajmiał posuwającą się w nocy dryndę. Było cicho i
samotnie, jak kiedyś na betlejemskich polach. Jedna z trzech Mszy
św. gwiazdkowych była za Was, moich polskich Przyjaciół misyj
nych, na swój sposób zaangażowanych w sprawach Królestwa
Bożego. Oby Nowy Rok 1968 pogłębił to zainteresowanie.
Z dalekich Indii posyłam Wam jak najserdeczniejsze pozdrowie
nia, zapewniam o mojej pamięci w modlitwach i proszę o modlitwę
za mnie.
Wasz wdzięczny rodak-misjonarz z Indii.
O. Marian Żelazek SVD
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Rourkeła, dnia 6 czerwca 1968 r.
Drogi Ojcze!
Najpierw serdecznie dziękuję Ci za Twój ostatni list i słowa za
chęty w związku z moim artykulikiem w Tygodniku Powszechnym.
Mam wielkie uznanie do Twojego szerokiego podejścia do sprawy
misyjnej i gorącego oddania się jej. Szkoda, że rozliczne moje tutaj
zajęcia nie pozwalają mi dużo pisać. Do tego dołączają się warunki
klimatyczne. Od kwietnia smażymy się tutaj w tropikalnym słońcu.
Termometr trzyma się dobrze przy swoich ponad 40°C ciepła.
Wczoraj gazeta podawała, że w dwóch przyległych prowincjach do
tychczas zarejestrowano 117 wypadków śmierci z powodu udaru
słońca. A przecież nie są one najgorętsze.
Pora deszczowa przy końcu czerwca przyniesie nieco ulgi, ale
też nowe dolegliwości z powodu wilgoci i parnego powietrza. Ja w
tych upałach kręcę się po świecie w sprawie naszych szkół misyj
nych... no i buduję nową placówkę misyjną w Bondamunda. Narazie dojeżdżam do niej z Hamirpur-Rourkeli, jakieś 15 km drogi. W
ciągu następnego miesiąca spodziewam się przenieść na stałe na
nowe miejsce.
W związku z tą nową placówką miałbym prośbę do Ciebie. Na
nowym miejscu znajduje się szkoła misyjna w bardzo prymitywnym
stanie. Nie mógłbyś mi pomóc wybudować nową szkołę przez Two
ich przyjaciół misyjnych...
Już dobre dwa miesiące temu posłałem zwykłą pocztą dwa duże
tomy ilustrowane o Kongresie Eucharystycznym dla ks. Biskupa
Wosińskiego, naszego wielkiego Dobrodzieja.
Książki te posłałem na adres s. Graziany, ul. Sienkiewicza. Są
one zadedykowane dla Ks. Biskupa. Ciekawy jestem, czy książki na
deszły i dotarły do adresata? Serdecznie pozdrów ks. Biskupa ode
mnie.
Z różnych seminariów piszą do mnie klerycy. Cieszę się, że inte
res misyjny rośnie i odpisuję, jak mogę. Tarnów dobrze się spisuje.
Na początku czerwca otrzymałem na mój adres w Sundargarh 157
paczek. Nie wiem jak mam za to dziękować Tobie i innym promo
torom misyjnym.
Najwięcej paczek otrzymałem od Dobrodziejów: z Białegosto
ku, Ursusa, Soniny, Pieniężna, Olsztyna, Przemyśla, Bytomia i in-
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nych miejscowości.
serdeczne Bóg zapłać!

Wszystkim

tym

Dobrodziejom

składam

Najserdeczniejsze pozdrowienia zasyła dla Wszystkich Wasz
wdzięczny rodak
O. Marian Żelazek SVD

Jharsuguda, dnia 15 marca 1968 r.
Ukochani Przyjaciele Misji!
Dzisiaj, 15 marca, pełnia księżyca. Całe Indie obchodzą „Holi”,
święto budzącego się życia. Ludzie obsypują się czerwonym prosz
kiem albo też polewają się zabarwioną na czerwono wodą. Jest to
kosztowne święto, bo znaki tej czerwieni na ubraniu nigdy nie dają
się usunąć, a przecież wiadomo, że wielu posiada tylko jedną koszu
lę i jedne spodnie, albo coś w rodzaju spodni-dhoti. „Holi khelek” „bawić się w holi” - fascynuje cały naród na jeden dzień. Jest to cha
rakterystyczne w Indiach - na jeden dzień tak całkowicie zapo
mnieć o wszystkich problemach.
W ostatnią niedzielę, 13 marca, mieliśmy nie byle jakie wydarze
nie: „Sangat ker rally” - „Zlot sodalisów mariańskich z całej diece
zji”. Zlot odbył się w Kesramal, najstarszej stacji misyjnej w
Sambalpur. W sobotę o godzinie 7.30 wieczorem zaczęła się proce
sja z światłami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Około sześć tysię
cy ludzi wzięło w niej udział. Każdy trzymał w ręku płonącą świecę
albo też inny rodzaj światła. Wybijała się kolumna 300 kobiet z
garnkami glinianymi na głowach. Te garnki świeciły dziesiątkami
kolorowych światełek przez misternie zrobione w nich dziurki. Na
stępnego dnia w niedzielę mieliśmy Mszę św. na otwartym polu.
Tłum wiernych się powiększył. Gdy nadeszła chwila ofiarowania,
odezwał się dźwięczny głos mandarów (specjalne bębny z rozbra
jająco melodyjnym głosem). Przez środek placu ruszyła w stronę
ołtarza procesja z ofiarami: najpierw tańczące dziewczęta, a potem
sodalisi niosący osiem wielkich cyboriów z komunikantami. Po
nich szło 20 niewiast, niosąc na głowach koszyki pełne ryżu. To nie
ryż usypany z worka, ale zebrany garść po garści i dzień w dzień z
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znaczone było dla garnka. „Mutha syrni” - ofiara garści ryżu ujęte
go z codziennego posiłku i przeznaczonego na pomoc dla kościoła.
„Przyjmij, Ojcze święty, Wszechmogący Boże, ten nasz pokorny
dar”! Podczas tej uroczystej Mszy św. osiem tysięcy ludzi
przystąpiło do Komunii świętej.
Zlot sodalisów odbył się pod hasłem wyjętym z encykliki Ojca
Św. Pawła VI Populorum Progressio: „Bagra kam karek, bagra dżanek, bagra apnaek aur aisan se bagra banek”! - „Więcej pracować,
więcej poznawać, więcej mieć, ażeby stać się czymś więcej”! Może
cie sobie wyobrazić, że to hasło brzmiało dość obco dla naszych
prostych ludzi, tak łatwo zadawalających się niczym. Zorganizowa
nie zlotu maryjnego należało do mnie. Trudne było to zadanie, bo
warunki są tutaj prymitywne. Miłość do Matki Bożej nieraz musiała
zwalczyć zniechęcenie.
Na zakończenie chcę się podzielić z Wami nie byle jaką wiado
mością. Nasz Biskup dołożył do moich obecnych zajęć trochę wię
cej ciężaru i godności, mianując mnie duszpasterzem nowej placów
ki misyjnej w Bondamunda. Poza duszami, głodnymi Boga, małej
hali modlitewnej i wielkiego placu pod budowę, nie ma tam nic
więcej. Nawet brak studni z wodą, która jest tak potrzebna w tutej
szym klimacie. Praca na nowej placówce już się zaczęła. Z ufnością
patrzę w przyszłość, bo przecież nie jestem sam, ale razem z Wami i
z Waszą pomocą będę budował z niczego tę nową placówkę mi
syjną. Waszą pamięć zawsze odczuwam i za nią dziękuję. Serdeczne
„Bóg zapłać” za listy i paczki, te drogie jaskółeczki z kochanej Oj
czyzny, które do mnie nieustannie dochodzą. Na Święto Zmar
twychwstania Pańskiego życzę Wam wiele radości, łaski, mocy i
zwycięstwa od Zmartwychwstałego Pana.
Wasz misjonarz z Indii O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 5 sierpnia 1968 r.
Drogi Ojcze, Drodzy Współbracia oraz Przyjaciele Misyjni!
Na moim biurku uzbierało się niemało listów. Wielkoduszni
Przyjaciele misyjni, od których otrzymałem prawie 200 paczek w
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ostatnich dwóch miesiącach, z niecierpliwością czekają na znak o
losie ich przesyłek, z którymi do Indii powędrowała cząstka ich ser
ca. Gdybym tak mógł pokazać Wam tych, których Waszymi prze
syłkami uszczęśliwiliście, już na tej ziemi otrzymalibyście zapłatę za
dobry uczynek. Dzisiaj dziękuję Wam tylko słowami za Wasze listy i
szlachetną pomoc. Niech Pan Bóg Wam za wszystko zapłaci swoją
laską i błogą radością wypływającą z dobrego czynu.

Ściskam Was wszystkich serdecznie i polecam opiece Matki
Bożej. Moc pozdrowień dla każdego z osobna i wszystkich razem z
dalekiej Indii.
Wasz rodak i misjonarz z Indii
O. Marian Żelazek SVD

Piszę ten list z nowego miejsca.
Jest tutaj już prosty, ale dość obszerny kościółek, a poza tym nic
więcej. Jako pierwsza w planie była budowa studni, 5 m szeroka,
wyglądała bardzo zachęcająco, gdy została po dwóch miesiącach
prac wykończona. Ma dosyć wody tak potrzebnej do codziennego
życia w Indiach. Dosyć też... aby ochrzcić całą okolicę. W nowej
placówce misyjnej jest około 1000 katolików. Liczba tych, których
czoła nie dotknęła woda chrztu św. jest prawie dwudziestokrotnie
większa. Początek nowej placówki misyjnej oznacza zawsze cygań
skie życie. Aż do połowy czerwca nie było się gdzie schronić przed
żarem słonecznym. Problem ten istniał za dnia tylko, bo w letnie
noce tutaj w Indiach prawie każdy śpi na dworze. Obecnie w lipcu i
sierpniu jest gorzej z powodu pory deszczowej. Istniejący już ko
ściółek służy za jedyną ochronę przed nieustannym deszczem. Ma
leńka zakrystia służy za jadalnię i biuro, a nawa kościelna za sypial
nię. Prawie według przysłowia, jak u Pana Boga za piecem.
Przyznam się Wam, że lubię to cygańsko-misjonarskie życie.
Pociąga mnie organizowanie z niczego nowej placówki na świadec
two Przedwiecznemu Bogu i Temu, którego posłał na zbawienie
świata, Jezusowi Chrystusowi. Misjonarz musi też być trochę wizjo
nerem, ale nie wolno mu być marzycielem. Miska zwykłego,
według tutejszego zwyczaju - niedosolonego ryżu z małym dodat
kiem groszku na obiad i dość wielkim dodatkiem początkowych
trudności, mało sprzyja marzeniom. Wasze listy i paczki, Wasza po
moc przez pamięć, modlitwę i ofiary pieniężne, to dla mnie nie byle
jaka podpora. Wybaczcie mi tylko, że nie odpisuję na każdy list i na
każdy znak Waszej pomocy. Jest jednak jedna godzina w każdym
dniu misjonarza, kiedy staram się Wam odwdzięczyć za dobre ser
ca... gdy każdego ranka - wy wtedy śpicie - podczas mszy św.
przedstawiam Was - Przyjaciół misjonarza - u tronu Bożego.
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Bondamunda, dnia 25 marca 1969 r.
Kochani Współbracia i Przyjaciele!
Zbliżające się Święta Wielkanocne nie dają mi spokoju... Tam w
kraju za dużo osób czeka na list od misjonarza. Nie stać mnie na
długi list, posyłam Wam choćby okruszyny wiadomości z mojej in
dyjskiej placówki misyjnej.
Najpierw życzę Wam „Wesołego Alleluja”! Niech Zmartwych
wstały Pan pomnoży w Waszym sercu łaskę pokoju i Bożego zwy
cięstwa. Niech Wam radością wynagrodzi Waszą pamięć i pomoc.
Módlcie się za misje, bo tutaj zawsze wielki adwent, a nieraz zamie
szanie wielkopiątkowe bez niedzieli zmartwychwstania.
Moja nowa placówka misyjna, jak zawsze na początku rozwoju,
ma swoje radości i kłopoty, swoje nadzieje i zawody. Obecnie w po
bliżu placówki kopiemy sztuczny rezerwuar wodny, 80 m długi i 80
m szeroki. Pracuje tam przeciętnie 50 ludzi. Staw ten, gdy będzie
ukończony, będzie szczególnym błogosławieństwem dla trzech po
bliskich osiedli, które dotkliwie odczuwają brak wody. Dla dzieci
będzie on rajem na ziemi, bo lubią się pluskać w wodzie. Po stawie
przyjdzie kolej na budowę szkoły podstawowej. Istniejący stary bu
dynek szkolny nie jest najlepszym miejscem na szkołę. Dzięki po
mocy rodaków mógłbym już zacząć budowę tej szkoły, czekam
jednak aż nasi miejscowi ludzie, chociaż ubodzy, uzbierają nieco
grosza na nią. Jest to konieczne, ażeby w ten sposób nowa szkoła
stała się cząstką ich życia. Uzbierali już tysiąc rupii. Gdy dobrniemy
do 5 tysięcy, zaczniemy budować. Czy skończymy wnet, nie wiem,
bo cała budowa będzie kosztowała mniej więcej 35 tys. rupii.
W tych dniach objeżdżam moją młodą placówkę misyjną. Do
programu objazdu należy: Msza św. we wiosce, „baitki” to znaczy
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zebranie wszystkich starszych po Mszy św., a potem odwiedziny
domów. Mój Boże, jak nieraz tutaj ludzie mieszkają. Przytaczam
skrajny przykład, przecież często spotykany. Mała chatka, niecałe
trzy metry długa i trzy metry szeroka. Ściany z chrustu... z wolnym
przejazdem dla gorącego wiatru i pyłu. W chatce wdowa-matka i
troje dzieci, jedno chore. Matka „bhuti kareł” żyje z doraźnych ro
bót, a jak roboty nie ma, to tego dnia nie jedzą. W obecnym czasie
przyroda się nad nimi lituje. Każdego dnia wcześnie rano ludzie
zbierają „mahuwa”. Są to drobne kwiatki spadające obficie z drze
wa i w czasie głodowym służą jako pokarm. Kwiatki wyglądają
biało. Suszy się je i je ugotowane albo też nieugotowane.
Ludzie potrafią nawet wyrabiać z nich rodzimy likier. Dla wielu
biednych ludzi w dżungli „mahuwa” stanowi nieraz jedyne dzienne
pożywienie. Ta nasza „mahuwa” tak bardzo przypomina biblijną
„mannę” na pustyni. Nasi ludzie mogliby też na pewno potwierdzić
jej cudowny i uniwersalny smak.
Zanim Wam powiem „z Bogiem”, chcę się jeszcze podzielić po
ciesznym wydarzeniem. Oprawiałem w ramy wielki obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej, dla którego chcę postawić małą kapliczkę
przy naszym kościele. Obraz znajdował się na stole. Jeden z moich
brunatnych ministrantów ściereczką starał się gorliwie usunąć bli
zny z twarzy Jasnogórskiej Pani. Zdumiał się, gdy usłyszał, że one
należą do obrazu. Niebezpiecznie by było zabrać tych moich mal
ców do Częstochowy. Jak sami widzicie Jasnogórska Pani będzie
jednak czczona w Bondamunda. Piękny obraz już mam, a kapliczkę
będziemy razem budowali.

byłem w Kapatmunda. Jest to dość rozległa wioska, z małą bardzo
prymitywną kapliczką i małą szkółką. Wioska miła, ale ma trzech
zawodowych pijaków, którzy „duszę” oddaliby za wódkę. Dzięki
otrzymanym zapomogom kopie się w tej wiosce dość duży sztuczny
staw. W ubiegłą niedzielę byłem głęboko w dżungli na święceniach
kapłańskich. Nasz Biskup święcił ks. Pawła Kongadi, jest to kapłan
diecezjalny. Był on kiedyś moim studentem w Hamirpur. Jak dżun
gla dżunglą takiego widowiska nie widziała. Jedno z jej dzieci, które
kiedyś biegało po niej „lantha” - nago, teraz otoczone około trzech
tysięcznym tłumem ludzi, zostało wyświęcone na kapłana.
Tego roku w naszej misji mamy trzy święcenia kapłańskie w róż
nych miejscowościach. Proszę sobie wyobrazić, co taki nowo wy
święcony kapłan otrzymał od swojej parafii - teren rozległy, równy
polskiemu biskupstwu, ale dusz tylko 7 tysięcy. A więc: kozę (praw
dziwą, żywą), kielich mszalny, rower, maszynę do pisania, małe
ręczne harmonium, wieczne pióro, bieliznę i ubrania, kij hokejowy.
Robi to się trochę według starej polskiej zasady: „Zastaw się i
postaw się” - ale ludzie tak chcą. Ich kapłan...
Nie wiem czy jeszcze będę pisał na Gwiazdkę, więc już teraz ślę
serdeczne życzenia dla wszystkich Przyjaciół.
Niech Boże Dziecię wynagrodzi Wam za Wasze trudy i prace.
Szczerze pozdrawiam. Z Bogiem.
O. Marian Żelazek SVD

Wasz O. Marian Żelazek SVD
Bondamunda, dnia 12 sierpnia 1970 r.
Ukochani!
Bondamunda, dnia 3 grudnia 1969 r.
Ukochani!
Milczałem, bo jest dużo różnych zajęć na naszej stacji misyjnej.
Właśnie cztery godziny temu wróciłem z „dachatu”, z objazdu kato
lickich wiosek. Przynajmniej dwa razy do roku musimy objeżdżać
małe kapliczki, których każda stacja ma kilka. Wczoraj i dzisiaj
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Już od dawna zabieram się do tego listu. Za dnia nie ma czasu.
Gdy nadejdzie noc, zmęczenie zwycięża. Dzisiaj jednak list ten, za
częty o 10 w nocy, dokończę.
Strasznie komary gryzą. Rozwydrzone to istoty, bo nawet do
otworów w nosie nachalnie się dobijają. Teraz u nas pora deszczo
wa. Wieczorem w pokoju komary muzykują. Na dworze z każdej
strony zalanych pól ryżowych koncertują żaby. Trudno w tym cza

47

Bondamunda, dnia 20 kwietnia 1971 r.

sie, w połowie sierpnia, ocenić obecną porę deszczową. Głosy w
prasie mówią, że jest ona bardzo kapryśna.
Obecnie drugi rok mija, kiedy objąłem obecną placówkę mi
syjną. Mam już dość piękny kościółek, a przy nim dolepione dwa
pokoiki z łazienką, gdzie mieszkam. Mieszkanko skromne, chociaż
porównując je z warunkami mieszkalnymi niektórych ludzi, można
je nazwać luksusowym. W ostatnią sobotę i niedzielę jako uznany
przez ludzi „doktor w potrzebie” zostałem wezwany do pobliskiej
wioski do chorego. Był to Mansid, protestant, a cierpiał na biegun
kę i ostre bóle żołądka. Chory leżał na mizernym barłogu na ziemi.
Ponieważ mu umarła żona kilka lat temu, pielęgnowała go ośmio
letnia córeczka. Chatka trzy metry długa i szeroka, właściwie
kawałek obory, który mu ktoś litościwie odstąpił. Za pół ścianą
bydło... boczne ściany otwarte. Jedynie dach był dość dobry i chro
nił go przed deszczem. Możecie sobie wyobrazić mizerię chorego.
Zabrałem go razem z całą rodziną (dwie małe córeczki) do naszego
misyjnego szpitala. Lekarstwa przysłane w paczkach z Polski bardzo
tutejszym ludziom pomagają, uratowały one już życie niejednej oso
bie. Bardzo Wam dziękuję za paczki. Od października do grudnia
1969 roku nadeszło 6 paczek do Bonamunda. Do Beldih nadeszło
17 paczek. Być może, że i więcej, bo rozpakowuje je i notuje indyj
ski Brat, a jemu nie zawsze jest łatwo z rozszyfrowaniem adresu
wysyłającego. Ostatnio dość dużo paczek otrzymałem z Poznania i
poznańskiego.
Program na rok 1970 jest następujący: budowa rezydencji Ojca,
budowa szkoły i sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. Pra
ca się tylko opóźnia z powodu pewnych formalności odnośnie do
rejestracji ziemi na imię naszej diecezji Sambalpur.
Jak Wam się powodzi? Proszę serdecznie uściskać wszystkich
Współbraci. Nie przejmujcie się tym, że może wszystkie paczki nie
zostały wymienione. Ja tu jestem sam i nieraz się rozpakowuje rze
czy w pośpiechu. W ostatnim czasie z powodu strajków poczta stała
się bardzo nieregularna.
Z dalekich Indii przesyłam Wam wszystkim jak najserdeczniej
sze pozdrowienia. W miłości Słowa Bożego oddany
O. Marian Żelazek SVD

48

Drogi Ojcze!
Piszę ten list z naszego misyjnego szpitala, czekając na małą,
półgodzinną operację - mała poprawka drugiej strony stworzenia.
Jak tam Bernard? Musiał już przyjechać do Polski - dobrze
wysłużony i spracowany żołnierz. Uściskaj go ode mnie. U nas obec
nie gorączka każdego dnia większa - w pokoju pod dachem 36°C
najwyższa, a najniższa 26°C. Obecnie siedzę jeszcze pod niskim,
azbestowym dachem, dlatego jest niemiłosiernie gorąco. Ale już
moje nowe bungalow prawie że gotowe. Za tydzień się tam prze
prowadzę. Wielkie, przewiewne pokoje, prawie że luksusowe jak
na nasze warunki. Co za zmiany w życiu - kiedyś jak hrabia czułem
się w małej celce ustępowej, którą mogłem zajmować jako czyściciel
na plantażach w Dachau... a dzisiaj na dwóch wielkich pokojach.
Postaram się do nich nie przywiązywać, jak nie przyszło mi na myśl
przywiązać się do owej celki.
W ostatnią Niedzielę Palmową miałem tutaj, w Bondamunda,
wielką uroczystość. Przyjechał ks. Biskup na wizytację i w związku z
nią, poświęcił kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej przy naszym
kościółku, którą od dłuższego czasu budowałem. Plany zrobił mi
o. Russel, nasz misyjny architekt, Australijczyk. Kaplica mieści
„nasz” obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który przywiozłem z
Polski, po moich ostatnich wakacjach. Przy poświęceniu nasz bi
skup powiedział kilka pięknych słów o Polkach i ich miłości ku
Matce Najświętszej: „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie,
pamiętam, czuwam”. Pamiętam, czuwam tutaj w Bondamunda nie
sam, bo nasz brunatny ludek garnie się mocno do Przenajświętszej
Panienki.
Mój program w Bondamunda jeszcze nie skończony. Jak tylko
nowa rezydencja misjonarza będzie skończona, zaraz zaczniemy bu
dowę nowej szkoły (klasy I-VII), która ma zastąpić starą ruderę, ist
niejącą od 1926 roku i naprawdę niegodną nazwy szkoły. Będzie
znowu wiele ganiania, ale to dla tych naszych małych, którzy będą
przecież przyszłością narodu i Kościoła.
Po ostatnich wyborach całe Indie, jak długie i szerokie, nieco
odetchnęły. Z wielką nadzieją i oczekiwaniem patrzą w stronę Indiry Gandhi, której dano tak wszechstronny mandat. Niech Bóg
Wszechmogący jej pomoże i błogosławi.
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Kończę ten list. Przesyłam Tobie i wszystkim Współbraciom jak
najserdeczniejsze pozdrowienia. Jak wszystko dobrze pójdzie, to
może nawet zjawię się na jubileusz Polskiej Prowincji. Moje wakacje
wypadają gdzieś koło tego roku.
Bywaj zdrów, z Bogiem. Twój i Wasz misjonarz z Indii
O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 20 grudnia 1971 r.
Drodzy Przyjaciele!
Do gwiazdkowych życzeń dołączam nieśmiałą prośbę, wes
tchnijcie przed żłóbkiem za Waszym polskim misjonarzem z Indii.
Bogu dzięki, że tę Gwiazdkę będziemy spędzali spokojnie. Woj
na z Pakistanem wreszcie się skończyła.
Dźwięk gwiazdkowych gongów już przebrzmiał. Stopniowo
wszystko układa się do normalnego toru życia. Moja 31 Gwiazdka
daleko od kraju była spokojna i pełna pracy. Na Pasterce po raz
pierwszy mieliśmy pełne światło elektryczne, co dodało wiele
splendoru uroczystości. Brakowało jednak choinki - opłatek
przysłano z kraju, ale nie było się z kim dzielić, bo tutaj „opłatka”
nie znają. Ludzie bardzo serdeczni - wiele tańczyli, a jeszcze więcej
pili, „haria” - piwo ryżowe. Nie zapomnieli i o swoim misjonarzu.
Od czasu do czasu głowa się ostrożnie wsuwała przez uchylone
drzwi... „Phadar”! Sandesh” - „Ojcze - upominek”. Przynosili swo
je ciężko ubite placki ryżowe, ryż. Między innymi przyszły dwie
starsze niewiasty, jedna poganka, a druga Hanna, chrześcijanka,
moja stara znajoma. Obie były w siódmym niebie pod wpływem ry
żowego piwa. Podobno kiedyś zrobiłem jakąś przysługę pogance za
pomocą polskich lekarstw. Przyniosły mi na Gwiazdkę dość pokaź
ny kubeł ryżowego piwa.
U mnie w Bondamunda życie leci szybko naprzód. Stacja misyj
na już jest dość dobrze zagospodarowana. Kaplica Matki Boskiej
Częstochowskiej dodaje jej świętego namaszczenia. Ostatnim na
bytkiem jest podstawowa szkoła. Ma 5 pokoi klasowych, 2 większe
gabinety dla nauk przyrodniczych, pokój kierownika i bibliotekę.
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Potrzebna jeszcze studnia i ustępy dla uczniów. Cała szkoła z zain
stalowaniem światła elekrycznego kosztuje około 60 tys. rupii. Po
nieważ większość tych kosztów pokryłem z Waszych pomocy nazwałem tę szkołę szkołą polskiego tysiąclecia. Ile razy na nią pa
trzę, serce bije z radości, a może i nieco z dumy, że coś takiego pol
skiego powstało w Bondamunda. Gdy po raz pierwszy dzieci
przeprowadzały się do niej ze starej glinianej szkoły, każde dziecko
pocałowało te kochane i jasne mury. Trzeba podziwiać, jak ci mali
„maharadżę” z dżungli zachowują się w nowej szkole - dotychczas
jeszcze nic nie uszkodzono i pilnują jej dobrze.
Mam jeszcze około 15 tys. długu z powodu tej szkoły i mnie to
martwi, jak to spłacać, a prosić o więcej się wstydzę.
Listy gwiazdkowe przyniosły wiadomość o śmierci mojego oj
czulka. Myślałem, że Go zobaczę, gdy w 1972 r. pojadę na wakacje
do domu. Z powodu niego prosiłem o wakacje jeden rok wcześniej.
Pan Bóg zrządził inaczej. Siostra z Poznania pisała mi, że nasi ojco
wie wzięli udział w pogrzebie. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za
to.
Na koniec raz jeszcze moje najserdeczniejsze, chociaż spóźnio
ne, życzenia gwiazdkowe dla wszystkich naszych polskich
Współbraci i Przyjaciół. Misjonarz z Indii
O. Marian Żelazek SVD

Chludowo, dnia 3 września 1972 r.
Po wyrażeniu podziękowania obecnym za popieranie misji
o. Żelazek powiedział:
„Ewangelię dzisiejszą o podaniu kubka zimnej wody bliźniemu,
możemy dosłownie stosować w Indiach, gdzie woda jest nieocenio
nym skarbem. Nieraz trzeba po kubek zimnej wody iść 2 do 3 km,
aby zaczerpnąć w studni, ale jakże często się zdarza, że studnia wy
schła i człowiek wraca bez wody.
Paweł VI w „Populorum progressio” powiedział, że na konty
nentach świata umierają ludzie, a wielu z nich w kwiecie wieku. Z
powodu głodu nie mogą się rozwijać ani fizycznie, ani umysłowo.
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Misjonarz udający się do Trzeciego Świata, spotyka się zawsze
ze zjawiskiem głodu fizycznego, a potem duchowego. I stara się je
den i drugi głód usunąć, wyciągając wniosek z nauki o kubku zimnej
wody.
My w diecezji Sambalpur (224 000 mieszk.) nie możemy dać lu
dziom chleba, ale misja zakłada szkoły, by tamtejszy człowiek umiał
sobie później sam pomóc. Taka praca-na dłuższą metę - jest o wie
le bardziej opłacalna. Prowadzimy tu 161 szkół podstawowych i
kilka średnich (11 000 uczniów). Gdyby nie Kościół, Zgromadze
nie Słowa Bożego, to wiele osób nie uzyskałoby wykształcenia, a
przez to i lepszego jutra: jakiejś innej przyszłości.
Poza głodem fizycznym, istnieje jeszcze głód za Bogiem. W In
diach na 560 min mieszkańców, 82 % to hinduiści, a 10 islamici.
Ludzie ci oddają cześć rzekom i słońcu, budują na cześć bóstw
świątynie, odbywają bardzo wyczerpujące pielgrzymki pokutne,
przychodzą nawet do świątyń katolickich, aby się pomodlić. Pragną
bowiem nawiązać kontakt z bóstwem. W naszej parafii, jeśli zejdzie
się do kościoła 600 osób, to na pewno około 500 przystąpi do Stołu
Pańskiego. Może to już leży w naturze indyjskiej, że każde społecz
ne spotkanie kończą ucztą. Ale nie tylko. Oni żyją wiarą na co
dzień.
Kiedy na terenie misji zmarł młody robotnik z pobliskiej huty
ukąszony przez żmiję - to jego zbolała matka powiedziała do mnie:
Mój syn to jak kwiatek. Bóg go zobaczył, że jest dojrzały, więc za
brał go do siebie.

Poznań, dnia 18 października 1972 r.
Moi Drodzy Przyjaciele Misji!
Moje pięciomiesięczne wakacje w Ojczyźnie dobiegają końca.
Gdy będziecie czytali ten list, będę już w drodze powrotnej do Indii,
kto wie... może już z powrotem w Indiach.
Przed wyjazdem na moją placówkę misyjną chcę Wam serdecz
nie podziękować za życzliwość okazywaną polskiemu misjonarzo
wi... za Wasze zainteresowanie się sprawami misyjnymi oraz za oka
zywaną mi pomoc. Te trzy rzeczy pogłębiły moje przekonanie, że
zarówno ja, jak i każdy misjonarz, jest naprawdę Waszym reprezen
tantem na terenach misyjnych i że ze wspólnej odpowiedzialności
praca wyda jak najlepsze owoce.
Nieraz, gdy byłem w Ojczyźnie, spotykałem się z pytaniem:
„Czy Ojciec po 22 latach pracy misyjnej wraca jeszcze tam z powro
tem?” - Cieszę się, że macie w ręku pozytywną odpowiedź.
Cieszę się również, że nie jadę osamotniony, bo na pewno bę
dziecie mi towarzyszyć Waszymi modlitwami i pomocą materialną.
Będę się starał od czasu do czasu dać znać o sobie i o mojej pra
cy... nie zawsze może osobiście, ale przynajmniej przez nasz Ośro
dek Misyjny w Chludowie, względnie za pośrednictwem Verbinum.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi, a Matka Najświętsza ma w
Swojej opiece. Wasz wdzięczny misjonarz

Czasem pytają nas ludzie, skąd macie pieniądze na budowę i
prowadzenie szkół, sierocińców i ambulansów? Wtedy im tłuma
czymy: to nie od bogatej Ameryki, ale od polskiego ludu chrześci
jańskiego.
Ale i na nas przychodzą dni kryzysu, przygnębienia. Jesteśmy
przecież jak ta przysłowiowa kropla w oceanie. Dlatego czasem
imają się nas myśli małoduszne, a zwłaszcza w dni świąteczne, np.
na Gwiazdkę, kiedy po nabożeństwach zostaję sam na stacji misyj
nej. Ale Wasze listy i modlitwy, które czytamy wlewają nam na
nowo otuchę.
Za to serdecznie Wam dziękuję.
O. Marian Żelazek SVD
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O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 6 listopada 1972 r.
Moi Ukochani Przyjaciele Misji!
Przesyłam do Was moją pierwszą wiadomość po powrocie na
starą placówkę misyjną. Wróciłem tutaj dnia 3 listopada. Podróż
była piękna. Po drodze zwiedziłem największe centrum misyjne na
szego Towarzystwa w Sankt Augustin w Zachodnich Niemczech,
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pół dnia zatrzymałem się w naszym domu macierzystym w Steyl w
Holandii, a potem przez Rzym udałem się do Indii. Jak długo byliś
my razem i żartowaliśmy sobie na dworcu w Poznaniu, nie czułem,
że znowu odjeżdżam na pięć lat, ale gdy pociąg zaczął mnie zabierać
od Was, z turkotem oddalających się kół zaczęło się robić smętnie.
A jednak jest takie coś, co się nazywa ofiarą rozłąki i co jest cząstką
życia misjonarza. Jako stary misjonarz nie powinienem się do tego
przyznawać.
Moja stacja misyjna witała mnie serdecznie i z radością. Były
kwiaty i wieńce, były nawet przyjęcia. Na jednym z nich wczoraj go
spodarz postawił na stole szklankę herbaty, a do herbaty... słodkie
kartofle tak zwane „khanda”. Gdy obciągałem łupinkę, przychodził
mi na myśl cały szereg przysmaków podawanych przy podobnych
okazjach w Polsce. Dzisiaj wieczorem byłem na innym przyjęciu.
Pani domu postawiła przede mną szklankę „haria”, domowe piwo z
ryżu i podejrzanego wyglądu słodycze. Gdy je miałem w ustach, a
zęby zaczynały natrafiać na ziarenka piasku i kamyczków, które nie
bez przypadku znalazły się w cieście, trochę z żalem patrzyłem na
trójkę dzieci gospodarza, siedzących przede mną, dla których to
nieokreślonego smaku ciasto było jedynym przysmakiem.
Dzisiaj rano odwiedziłem chorą młodą matkę, której dziecko-niemowlę też chorowało. Matka nie była zdolna karmić dziecka
piersią. Jego ojciec z pewną dumą pokazał mi smoczek zrobiony z
liścia, przy pomocy którego karmił dziecko mlekiem z butelki. O
jak inny jest ten świat, w którym żyłem razem z Wami przez pięć
miesięcy podczas moich wakacji od tego świata, w którym się zno
wu znalazłem.
Muszę Wam jeszcze napisać, że dzisiaj obchodzimy „Sohrai Parab” - „święto bydła”. Rano po Mszy św. zaroiło się na boisku
przed kościołem od krów, wołów, wodnych bawołów i kóz. Nie
które sztuki bydła miały na karku wieńce z kwiatów. Po wspólnej
modlitwie wyświęciłem to rogate bractwo wodą święconą. Co rusz
jakiś pastuszek przywoływał mnie do porządku, że jego stadko opu
ściłem. Moje dwie krówki też były na placu odświętnie przystrojo
ne. Po ceremonii poświęcenia Jakub, mój pastuch krów, przygoto
wał dla nich specjalną strawę z ryżu. Jako gospodarz miałem
uroczysty obowiązek skosztować nieco sam z tej strawy, a potem
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karmić nią krówki. W wiosce ludzie podają bydłu po kubku piwa
ryżowego. Jako „abstynent” oszczędziłem tego moim krowom.
Zegnam Was wszystkich serdecznie i polecam opiece Matki
Bożej. Wasz
O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 13 lutego 1973 r.
Droga Siostro Andrzej o!
Serdeczne „Bóg zapłać” za list z dnia 3 grudnia 1972. Bardzo się
cieszę, że moje skrzynie misyjne zostały wysłane 31 grudnia 1972,
jak Siostra pisze, ale martwię się nieco, bo dotąd nie otrzymałem
żadnych oficjalnych papierów, na podstawie których mógłbym się
o nie dopominać - „Freight papers” czy jak to się po polsku nazy
wa. O ile te papiery zostały wysłane do mnie na adres Bondamunda
dawno temu, wtedy zaginęły po drodze i trzebaby mi przysłać jakieś
duplikaty. Proszę bardzo coś mi o tym napisać, bo sprawa nagli.
Przynajmniej przysłać szczegóły o wysyłce.
Piszę ten list z naszego misyjnego szpitala z Kalungi. Dzisiaj mija
ósmy dzień po operacji na przepuklinę. Czuję się lepiej i chwytam
się od razu za pióro, ażeby wykorzystać ten przymusowy odpoczy
nek. Jak już kiedyś wspomniałem, niełatwo się było przyzwyczaić
albo raczej wrócić do starego trybu życia misjonarskiego po powro
cie z Polski. Dzisiaj już się zapomniało o błogościach życia wakacyj
nego i praca idzie żwawiej, człowiek znów nawykł „nie patrzeć
wstecz za siebie”, ale przed siebie. Siostra wie, jakie wielkie jest pole
pracy. Z prac zewnętrznych najpierw zabrałem się do rozbudowy
szkoły. Trzeba było dobudować dwie izby szkolne, ażeby dziatwa
szkolna się zmieściła. Nasza szkoła misyjna prawie całkowicie skoń
czona i w obecnej formie pozostanie na wiele lat.
Od 26 stycznia przyłożyłem rękę do nowego dzieła, tak bardzo
oczekiwanego i koniecznego: zaczęliśmy budowę małego klasztorku, który będzie gościł siostry misyjne, w tym przypadku Siostry
Służebnice Ducha Świętego. Cieszy mnie to szczególnie, że po 26
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latach istnienia naszej misji „Blaue Schwester” - „Niebieskie Sio
stry” obejmą pierwszą placówkę w misji Sambalpur. Budując klasztorek, wykończę się finansowo, ale to nic, Pan Bóg znowu przyspo
rzy Dobrodziejów.
Miesiące styczeń i luty są tutaj miesiącami małżeństw. Gdy piszę
ten list, dochodzą mnie glosy bębnienia i wrzawa taneczna. Nie
wiem dlaczego właśnie te miesiące zostały obrane na zawarcie
małżeństwa... Prawdopodobnie dlatego, że stanowią one pewną
przerwę w życiu tutejszych rolników. Po żniwach, w grudniu, spi
chlerze są stosunkowo pełne. Pogoda obecnie jest dobra.
Przesyłam Siostrze, jak i innym Siostrom z Chludowa moję jak
najserdeczniejsze pozdrowienia. Obejmuję nimi wszystkich moich
zacnych Dobrodziejów i Przyjaciół misji. Proszę o modlitwę za
mnie.

czyźnie. Razem z Wami i dzięki Wam pracowałem, budowałem i
pomagałem „maluczkim” tego świata. Bez Waszej duchowej i mate
rialnej pomocy byłbym jak pojazd pozostawiony i tkwiący na dro
dze, bo zabrakło paliwa.
Gdy mój jubileusz kapłański i misjonarski się zbliża, chcę po
dziękować Panu Bogu, Matce Najświętszej i Wam, Moi Kochani,
żeście pomagali mi wypełnić dobrymi uczynkami moje życie
kapłańskie i misjonarskie. Niech Pan Bóg Wam za to wynagrodzi
swoją łaską i pokojem serca. Proszę o modlitwę za mnie. Jestem
pewny, że po drugiej stronie mojego dwudziestopięciolecia będzie
cie nadal ze mną przez swoją modlitwę, pamięć i pomoc. Z góry
Wam za to dziękuję.
Niech Matka Boska Częstochowska ozłoci dni Waszego życia,
Wasz wdzięczny misjonarz

O. Marian Żelazek SVD

O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 19 sierpnia 1973 r.

Bondamunda, dnia 3 sierpnia 1973 r.
Moi Kochani Przyjaciele Misji!
Dzisiejszy wieczór postanowiłem poświęcić na pogawędkę z
Wami. U mnie noc, bo godzina 23.05, a u Was w dalekiej Ojczyźnie
wieczór. W ciszy nocnej najlepiej rozmawia się z Drogimi tam w da
lekim kraju. Serce też najczęściej o tej porze pozwala sobie na luksus
tęsknoty za Swoimi. Nie wiem, ale może będziecie się dziwić, że ta
kie coś istnieje w życiu i słowniku misjonarza.
Dzisiejszy list jest powodowany szczególną okazją. Dnia 18
września br. przypada mój srebrny jubileusz kapłański. Jest to pra
wie i zarazem srebrny jubileusz mojego życia misjonarskiego, bo z
tych 25 lat kapłańskiego życia, 23 lata spędziłem tutaj na misjach w
Indii. W tych latach nigdy nie byłem sam. Czułem zawsze nama
calną opiekę Bożą i Matki Najświętszej. Odczuwałem też nieustan
nie miłość i przyjazną pomoc moich polskich Współbraci Zgroma
dzenia Słowa Bożego, Przewielebnych Księży z polskich parafii oraz
moich Przyjaciół Misyjnych z różnych kół świeckich w dalekiej Oj56

Drodzy Przyjaciele!
Wróciłem właśnie z Sanpokhair z naszej kapliczki wioskowej,
gdzie o godzinie 18.00 miałem Mszę św. wieczorną. Żeby utrzymać
ściślejszy kontakt z moimi wiernymi w odległych wioskach, co nie
dzielę mam w innej kapliczce Mszę św. Wygląda to nieco nieortodoksyjnie jak na naszą misję, ale dlaczego bym miał jako kapłan
drugą połowę niedzieli mieć wolną? W porze deszczowej dotrzeć
do wioski nie jest łatwą sprawą, ale też nie całkiem niemożliwą.
24 lipca do Bondamundy zawitały trzy pierwsze siostry, dwie
ubrane w niebieski habit, a jedna na biało. Są to: s. Bercharia, s. Di
nara i s. Franciszka Maria z Kerali. Zadowolone, dowcipne i pełne
ochoty do pracy. Obecnie urządzają swoje gniazdko, ale też i pra
cują. Siostra Maria Franciszka w szkole, s. Dinara prowadzi „disfensary”, a s. Bercharia prowadzi konwent. Niedawno temu zdradziła
mi, że codziennie przy posiłkach mają owoce... jedno jabłko na trzy.
Prawda, że kilo jabłek kosztuje 5 Rs (50 zł).
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Pora deszczowa z początku była kapryśna. Obecnie rozpadało
się na dobre. Rzeka Brmani tylko w ostatnich dniach ukryła pod
wodę swoje piaskowe wysepki. Gdy w innych częściach, np. na
północy, są powodzie, my mamy tyle deszczu ile naszym „garha
dipa” potrzeba.
Mój Boże, mój jubileusz już na progu. Zapraszam całą Polską
Prowincję tutaj do Bondamunda. Przyjeżdżajcie, będzie weselej.
Ano, na moim jubileuszu będzie rojno, ale nie po polsku. Dwudziestopięciolecie święceń musi być powtórzeniem święceń kapłań
skich, a one też były z dala od Ojczyzny.
Tyle na dziś. Serdeczne uściski i pozdrowienia dla wszystkich
Współbraci i Przyjaciół.
Z Bogiem.
O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 28 października 1973 r.
Drodzy Przyjaciele!
Rzadko się zdarza taka okazja. Jest niedziela. Cały dzień pada,
choć nie wiem po co, bo to przecież prawie listopad, już po porze
deszczowej. Ryż na polu częściowo ścięty, będzie gnił. Przynajmniej
ten deszcz pozwoli mi napisać ten list.
Mija już rok czasu od mojego pobytu w Ojczyźnie, między
Wami. Piękny to był czas. Z efektu wakacyjnego coraz to trudniej
się otrząsnąć. Czyżby to było oznaką starości? Czy może to, że
o. Bony tutaj już nie ma. Jestem sam z Polaków w tutejszej misji. Z
radością dokładam to, co „nieznane” do ogólnej ofiary życia misyj
nego. Piszę ten list, a „taperecorder” wyśpiewuje mi arie z Halki.
Właśnie Jontek śpiewa „O Jezu miłosierny”, a teraz „Szumią jodły”.
Jak pięknie śpiewa. W tej zaczarowanej taśmie jest nasz miły kraj i
Wy wszyscy. Przyślijcie mi jedną lub dwie nagrane taśmy magneto
fonowe dla pobudzenia ucha i animuszu. Przepraszam za dygresję,
ale sama wcisnęła się do listu.
Po powrocie z wakacji z zadowoleniem spoglądam wstecz, bo
stacja misyjna dzięki Bogu i Waszej życzliwości, coraz to bardziej się
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rozwija. Największą radością dla mnie było przybycie naszych sióstr
misyjnych Służebnic Ducha Świętego. Dla nich zbudowałem mały
klasztorek i maleńką przychodnię lekarską. Siostry wprowadziły się
do domu 24 łipca br. Będzie to pamiętny dzień w kronice Bonda
munda. Będą to pamiętali nasi chorzy, którzy w tym dniu otrzymali
kwalifikowaną pielęgniarkę w osobie s. Dinary.
Nowy dzwon ważący 269 kg dzwonił po raz pierwszy 9 wrze
śnia br. Obecnie jest zainstalowany na prowizorycznym rusztowa
niu i czeka na własną wieżę. Nowy dzwon jest dumą bondamuńskiego proboszcza i jego parafian. Prawdą jest, że tutejsi ludzie
jeszcze nie widzieli takiego dzwonu. Dzieci będą się wdrapywały na
mur ogrodzenia, by się jemu przyjrzeć, gdy będzie dzwonił. Ja sam
nie mogę się nasycić, słuchając jego dźwięku. Może dlatego, że
rzecz długo niemożliwa stała się „ciałem”. Z prawdziwym sercem,
choć spiżowym. Każdy na stacji misyjnej może go usłyszeć. Pomy
ślałem sobie, że z okazji mojego jubileuszu kapłańskiego napłyną
oferty z pomocą materialną, którą można by przeznaczyć na budo
wę wieży. Z braku takowych, odważam się Polskiemu Prowin
cjałowi zaproponować zbudowanie domku-wieżyczki dla naszego
„Zdrowaś Maryjo”. Nazwa „Nomosta Maryja” wyryta jest na kor
pusie.
Obecny czas po porze deszczowej, począwszy od drugiej połowy
września przeznaczam na tzw. „dehat”, urzędowe odwiedzanie
wioskowych kapliczek. Mam ich osiem. Każde pójście w teren jest
dla mnie wielkim przeżyciem. W ostatnim tygodniu byłem w Daghiaczira, w miejscowości położonej daleko w górach. W tej porze
osiągalne tylko na piechotę. Zdaje mi się, że czas i przestrzeń się dla
mnie kończą.
W dniach od 5 do 11 października głosiłem rekolekcje zamknię
te dla księży hinduskich z pobliskiej diecezji Ranczi, w miejscowości
odległej od Bondamunda 200 km. Z początku nie chciałem się tego
podjąć, ale potem się jednak zdecydowałem ze względu na wdzięcz
ność wobec Boga za moje 25 lat kapłaństwa. Nie żałuję mojego po
stanowienia, chociaż się trochę napracowałem, by te rekolekcje do
brze przygotować. Moje zajęcia jako proboszcza i inspektora szkól
diecezjalnych zostawiają mi niewiele czasu na inne sprawy.
Mój jubileusz kapłański, według tutejszych zwyczajów, stacja
misyjna obchodziła bardzo uroczyście. Powiedziano mi wiele pięk
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nych słów. Osobiście odczuwam całe brzemię ewangelicznych
słów: „sługo nieużyteczny”. Nie wiem, jak się wszystko potoczy po
25-leciu, ale wkraczam w ten nowy okres z odwagą i ufnością. Pro
szę więc o modlitwę.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 4 kwietnia 1974 r.
Drodzy Przyjaciele Misji!
W małej kapliczce wioskowej piszę ten list do Was. Daję tutaj
dwudniowe rekolekcje dla całej wioski. Moja stacja misyjna ma
osiem takich kapliczek. Każdego tygodnia rekolekcje odbywają się
w innej kapliczce. Do programu rekolekcji należy „godzina religij
na” wieczorem, w skład której wchodzi wyświetlanie przeźroczy re
ligijnych. Mały projektor, magnetofon i wzmacniacz, wszystko to
pracujące na baterii jeepowej, wspaniale się spisują. Hinduiści ra
zem z chrześcijanami tłumnie przychodzą na te religijne widowiska.
Jestem pewny, że niechrześcijanie zetknąwszy się raz z Jezusem
Zbawicielem, chociażby przy pomocy ekranu, już nie potrafią o
nim zapomnieć. Pokazuje się to już w sposobie, jakim mnie przyj
mują w niechrześcijańskiej wiosce po takim religijnym widowisku.
Ostatnio wracając z takich rekolekcji ludowych miałem prawieże
ewangeliczną przygodę. Na drodze zatrzymał mnie hinduista i tak
zaprasza: „Ojcze, wstąp do mojej chaty, moje dzieci są chore”. Pro
sił tak jak ten człowiek z Ewangelii prosił Boskiego Misjonarza.
Oby polska polypirina podana rozpalonym z gorączki dzieciom,
miała też ewangeliczny skutek. Wy się już o to staracie przez Wasze
modlitwy i ofiary. W wioskach w dżungli obecnie jest dużo biedy i
cierpienia. Nieraz całe rodziny są zarażone świerzbem. Grasuje też
malaria i inne choroby, które powodują wysoką gorączkę. Miesiące
od kwietnia do lipca są bardzo krytyczne dla ludzi w dżungli. Brak
wody, kiepskie jedzenie, prawie całkowicie pozbawione jarzyn, nie
miłosierny żar słoneczny. Gdy się jest w dżungli, żyje się w środku
„trzeciego” świata. Na ten najkrytyczniejszy czas Pan Bóg dał bied

60

nym ludziom „mahuwa”, białe kwiaty w postaci ubitego kielicha,
spadające rano z drzewa, zwanego „Mahuwa”. Te kwiaty się suszy,
gotuje i jada albo sprzedaje. Bez „mahuwa”, tej tutejszej „manny”,
dużo ludzi w tym czasie musiałoby iść spać z pustym żołądkiem.
Mój jubileusz kapłański dnia 18 września odbył się z prawdziwą
indyjską pompą. Największą radością dla mnie była obecność na
współcelebrowanej jubileuszowej Mszy św. 13 rodzimych
kapłanów, moich byłych wychowanków z gimnazjum misyjnego i
szkoły apostolskiej w Hamirpur. Ich widok dodawał mi otuchy, że
nie wszystkie z tych 25 lat życia kapłańskiego i misjonarskiego były
zmarnowane. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za Wasze listy,
życzenia i modlitwy. Tak bardzo chciałbym być z Wami poprzez
moje listy, ale zawsze ktoś inny rości sobie prawo do mojego czasu,
a wieczorami zmęczona natura odmawia posłuszeństwa. Na Święta
Zmartwychwstania Pańskiego przesyłam Wam moje jak najserdecz
niejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Pan wynagrodzi Wam
hojnie za to, że przez Wasz wkład misyjny umożliwiacie głoszenie
światu Dobrej Nowiny, że „Christ margayia, Christ dziw uthe,
Christ mahima me phir awenge” - „Chrystus umarł za nas, Chry
stus zmartwychwstał, Chrystus znów przyjdzie w swojej chwale”!
Proszę o modlitwy w mojej intencji. Serdecznie Was ściskam i
polecam opiece Matki Bożej, Wasz wdzięczny misjonarz z Indii
O. Marian Żelazek SVD

Bondamunda, dnia 11 grudnia 1974 r.
Drodzy Przyjaciele Misji!
Dziwne są moje przygotowania na Gwiazdkę. Na stacji misyjnej
Bondamunda przebywa obecnie 26 par przygotowujących się do sa
kramentu małżeństwa. Ich śluby odbędą się w dniach 13 albo 27
stycznia 1975 r. Nazywa się je tutaj „Dhumdham Shadi”, tzn. „Ślub
z pompą”. W jednym z tych dni ci moi wychowankowie staną przed
ołtarzem. Kurs przygotowawczy do małżeństwa trwa całe dwa ty
godnie. Młodzi spędzają ten czas na stacji misyjnej. Kurs kończy się
trzydniowymi rekolekcjami zamkniętymi przed Gwiazdką. Obej
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muje on naukę religii, uczenie się na pamięć modlitw, śpiew, czyta
nie Pisma św. i wykłady o metodzie termicznej czy tej najświeższej
„metodzie owulacyjnej” w zakresie regulacji urodzin. Trochę kiep
sko z ulokowaniem tych moich podopiecznych, bo stacja misyjna
nie jest jeszcze rozbudowana i ma mało pomieszczeń.
Tego roku nasz nowy dzwon „Zdrowaś Maryjo”, „Nomoste
Maria”, po raz pierwszy obwieści Gwiazdkę. Obecnie dzwoni z
ukrytego i prowizorycznego pomieszczenia, ale już przystąpiliśmy
do budowy małej wieży. Skromna będzie, ale na chwalę Bożą. Lu
dzie też znajdą pracę, zatrudnienie przy budowie. Jeżeli by ktoś
chciał dodać cegiełkę do tej polskiej wieżyczki w Indiach, może
przesłać ją do naszego Domu Misyjnego w Chludowie, Księża Werbiści, PL 62-001 Chludowo, woj. Poznań. Ponieważ zaczynamy tu
taj obchodzić Gwiazdkę o pięć i pół godziny wcześniej, tak nas pra
wa geograficzne urządziły, dźwięk naszego polskiego dzwonu z
Bondamundy zdąży połączyć się z dzwonami w Polsce, aby jednym
głosem oznajmiać „Chwalę Bogu na wysokościach, a pokój ludziom
dobrej woli” tutaj na ziemi. Poniesie on też do Was moje skromne
życzenia na Gwiazdkę i Nowy Rok 1975. Życzę Wam przede
wszystkim tego błogiego pokoju, jaki Boski Zbawiciel przyniósł na
ziemię. Opłatka nie posyłam, bo on tutaj jest nieznany. Dziękuję
Wam też serdecznie za Wasze listy, za Wasze paczki, które roz
chodzą się po dżungli i uszczęśliwiają ludzi. Tak bardzo chciałbym
uchwycić na żywo i posłać Wam uszczęśliwiony i rozpromieniony
uśmiech następujący po chwilowej niewierze tych, którzy otrzy
mują coś z Waszej paczki. Z okazji Gwiazdki dziękuję też Wam ser
decznie za Waszą cierpliwość, że piszecie, chociaż nie zawsze otrzy
mujecie odpowiedź ode mnie. Tego roku mam specjalną prośbę do
Was. Rok 1974 przejdzie do historii Indii jako rok nadzwyczajnej
posuchy i nieurodzajów. Zła pora deszczowa przyniosła ze sobą
widmo nędzy, szczególnie dla ludzi w dżungli. Tego roku to widmo
już krąży po wioskach i drogach, prowadzących do miast. Tak bym
chciał z paczek przesłanych z Polski urządzić trzy ośrodki dożywia
nia dzieci szkolnych. W tym celu paczki powinny być dobrane i za
wierać przeważnie kaszę, mąkę, cukier, mleko, witaminy, lekarstwa
na malarię i przeciw robakom. Natężenie nędzy przypadnie na mie
siące od kwietnia do lipca 1975 roku. Ostatnie paczki na większą
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skalę powinny być wysłane w maju, a potem proszę bardzo prze
rwać ogólną akcję. Od sierpnia ludzie sami sobie zaczną radzić.
Moje życie biegnie zawsze tym samym torem, a może trzeba ina
czej powiedzieć. Każdy dzień jest niespodzianką dla mnie. Zdrowie
tu i ówdzie szwankuje, ale jest wystarczające, ażeby pracować w
winnicy Pańskiej. Do naszej katechezy w dżungli coraz częściej uży
wam projektora i filmów. Dzięki temu poganie tłumnie przychodzą
na te unowocześnione lekcje religii i spotykają się oko w oko z
Chrystusem i z prawdami wiary. Czuję, że dużo by można w ten
sposób zrobić, oby tylko mieć więcej katechistów i trochę więcej za
sobów finansowych.
Nowy rok 1975 już za pasem. Będziemy szli w nim razem, jak
razem kroczyliśmy w 1974 roku. Ta łączność misjonarza ze swoimi
przyjaciółmi w kraju, ta Wasza pomoc jest niewysychającym
źródłem dobroci, radości i obopólnego pokrzepienia. Ściskam Was
serdecznie i polecam Matce Bożej. Z Bogiem! Wasz misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 24 czerwca 1975 r.
Drogi Ojcze Janie, nasz Przewielebny O. Generale!
Piszę ten list w tym celu, aby powiadomić Ojca, że dzisiaj, w uro
czystość świętego Patrona Ojca, ofiarowałem za Ojca Mszę św. w
„świętym mieście” hinduizmu, w Puri, gdzie Opatrzność Boska
przeznaczyła mi przejąć nowe osiedle (nową stację) Zgromadzenia
Słowa Bożego. Oficjalnie zostałem mianowany proboszczem w Puri
- zgodnie z listem Arcybiskupa z Cuttack i Bhubaneswar, datowa
nym 15 maja 1975 r. Nową placówkę przejąłem 1 czerwca 1975
roku. Moje pożegnanie z Bondamunda, które budowałem od pod
staw przez 8 lat, było bardzo serdeczne. Aby nadać pożegnianiu
większego namaszczenia, nowy dzwon zaczął dzwonić po raz
pierwszy z dopiero co ukończonej wieży (wysokości 46 stóp). Moja
dusza razem z dzwonem śpiewała Magnificat w podziękowaniu za
wszystkie łaski i wszystkie dobre dzieła, do których dokładałem
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swej ręki w ciągu ostatnich ośmiu lat. Po dwóch dniach obraz zmie
nił się całkowicie. Po przybyciu do Puri moim pierwszym zadaniem
było znalezienie jakiegoś schronienia, gdzie bym mógł się ulokować
przez pierwszych parę dni. Moje drugie dwudziestopięciolecie mi
sjonarskiego życia rozpocząłem na ziemi pod każdym względem
niemal zupełnie dziewiczej. Ojciec Verschur zna to nowe miejsce,
dlatego nie będę go wiele opisywał. W piątek, 6 czerwca, zająłem
dwa pokoje przylegle do małego kościółka w Puri. Wcale niełatwą
sprawą było uczynienie ich zdatnymi do zamieszkania. Moim
pierwszym zadaniem tutaj będzie uczynienie z tego małego ko
ściółka domu godnego zwać się Przybytkiem Pańskim (Domem
Bożym). Jeżeli tego nie uczynimy, nikt nam nie uwierzy, że na serio
pojmujemy to, co głosimy. Gdy to uczynimy, wtedy z kolei przytul
na czytelnia, dobrze zaopatrzona w książki, oczywiście w specjalną
katolicką religijną literaturę, będzie magnesem (będzie przyciągać)
wielu mieszkańców tego miasta, gdzie ludzie wszelkiego wieku
przechadzają się bezczynnie. Czytelnia powinna być tak urządzona,
aby ją można zamienić na salę wykładową, gdzie by nikt nie mógł
zabronić ani przeszkadzać w głoszeniu Ewangelii i wszystkiego, co
jest związane z katolicką religią. Rozglądając się wokoło, widzę
dużo księży, którzy przybywają do Puri na wypoczynek... zaczepiają
się byle gdzie po różnych hotelach itd. „Dom dla Księży” z trzech
przylegających diecezji (Sambalpur, Cuttack i Berhampur) będzie
błogosławieństwem dla niejednego kapłana. Przepraszam, Ojcze, że
pozwoliłem sobie za dużo pisać o mnie. Rozpocząłem list z myślą o
imieninach Ojca i na końcu tego listu chciałbym jeszcze raz powie
dzieć, że błagam Waszego świętego Patrona, aby zechciał użyczyć
Ojcu wszystkich tych cnót, które tak bardzo wynosił nasz Zbawiciel
u św. Jana Chrzciciela. Jeżeli nasze Zgromadzenie jest prekursorem
Zbawiciela w świecie, wtedy z pewnością musi być naznaczone
stygmatami prekursora z kart Ewangelii. Modlę się do Słowa Boże
go, aby „Kapitan” naszej werbistowskiej łodzi posiadał tych stygmatów w obfitości.
Z najlepszymi życzeniami i serdecznymi pozdrowieniami dla
pozostałych członków Generalatu pozostaję oddany w miłości
Słowa Bożego.
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 9 lipca 1975 r.
Drodzy Przyjaciele Misji!
„Bóg zapłać” za ostatni list pisany 16 czerwca. Sprawił mi dużo
radości. Przepraszam za zwłokę, ale w ostatnim czasie karuzela ży
cia zaczęła się silnie ze mną kręcić.
Jestem obecnie na nowym miejscu, zwanym PURI, tylko 500 km
od Bondamunda - mojej poprzedniej placówki misyjnej.
Moje drugie dwudziestopięciolecie życia misjonarza postawiło
mnie w całkiem nowe warunki. Przyjechałem tutaj dnia 1 czerwca
1975 r. jako proboszcz na hinduistyczny Rzym, bo Puri dla Hinduistów jest tym, czym Rzym dla nas katolików.
Obecnie będę potrzebował wiele wsparcia w modlitwie, ażeby
Pan Bóg kierował silnie moimi apostolskimi krokami.
Powoli urządzam się jako tako na nowym miejscu. Nagle po
25 latach stałem się biedniejszy, niż zanim tutaj przybyłem do Indii.
Z otuchą patrzę w przyszłość, chociaż trudno przewidzieć jaka
ona będzie dla mnie. W Bogu jedyna nasza nadzieja.
Kończę ten mój króciutki liścik z nowego miejsca i serdecznie
pozdrawiam wszystkich mych Przyjaciół i Znajomych.
Oddany w miłości Słowa Bożego - zawsze wdzięczny.
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 10 września 1975 r.
Drodzy Przyjaciele Misji!
Ostatnie trzy miesiące były tak obfite w wydarzenia dla mnie, że
czuję potrzebę podzielenia się nimi z Wami. Zdziwicie się, widząc w
adresie nową nazwę PURI i dowiadując się, że jest ona oddalona od
Bondamundy ponad 500 km. Nasza Sambalpurska Prowincja Mi
sjonarzy Słowa Bożego przejęła nową placówkę w przyległej diece
zji Cuttack-Bhubaneswar. Nowa placówka znajduje się w mieście
Puri w południowo-wschodniej części Orissy. Miejscowość ta przy
ciąga tysiące hinduistycznych pielgrzymów z całych Indii. Czym jest
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Rzym dla nas, tym Puri jest dla hinduistycznych Indii. Nowa pla
cówka została przejęta dnia 1 czerwca 1975 r. Tak się zdarzyło, że
ja stałem się pierwszym misjonarzem SVD przeznaczonym dla no
wego miejsca. Tak się zdarzyło, że tego roku 21 marca minęło
25 lat, jak zacząłem moją misjonarską pracę w Indiach. Pan Bóg
chciał, ażeby drugie dwudziestopięciolecie było znowu nowym
zaczątkiem. Naprawdę jest to „od nowa” w pełnym tego słowa zna
czeniu. Nowe miejsce, nowi ludzie i nowy typ pracy, w ściśle hindu
istycznym środowisku. Po pewnych wygodach w Bondamunda
mieszkam sobie znowu skromniutko „u Pana Boga za piecem”, w
pokoiku przyłączonym do starego kościółka. Prawda, że „za pie
cem” powinno być przytulnie, a tutaj obecnie w porze deszczowej,
deszcz pada na dworze i pada w pokoju tak, że trudno ulokować
łóżko do spania w suchym miejscu. Śpię w niezwykłym towarzy
stwie, bo szczury myszkują sobie swawolnie po pokoju. Zaczynają
już swoje promenady, gdy jeszcze przy świetle siedzę przy biurku i
piszę. Do kościółka przylega mały ogródek otoczony murem. Bogo
bojni hinduiści korzystają z tego. Dla wielu z nich zabicie szczura
jest grzechem. Chwytają je więc za pomocą pułapki i wypuszczają
wolno z dala od domu. Ogrodzony ogródek w środku miasta jest
doskonałym miejscem na to. W ten naturalny sposób jestem
ubłogosławiony towarzystwem tych czworonogów. Puri, moje
nowe miejsce pobytu, jest położone nad zatoką Bengalską. Dla Hin
dusów Puri jest tym, czym jest dla nas Rzym. Tutaj znajduje się sie
dziba jednego z czterech „Dżagat Guru”, nauczycieli świata. Siedzi
by te umieszczone są w czterech stronach Indii. Według starych
pism hinduistycznych w Indiach są tylko cztery wielkie miejsca piel
grzymkowe. Pielgrzymka do nich daje czystość duszy. Z tych czte
rech miejsc Puri jest najważniejsze, ponieważ stare pisma przypisują
pielgrzymkę do Puri jako ostatnią, żeby ktoś mógł dostąpić wszyst
kich owoców pielgrzymowania. Głównym sanktuarium jest „Dżaganath Mandir” - „Świątynia Władcy Świata”, wysoka 44,44 m. Jej
budowa zaczęła się w 1100 roku po Chrystusie i trwała 12 lat. Na
pis przy wejściu do świątyni oznajmia, że tylko ortodoksyjnym hinduistom wolno wejść do niej. Świątynia jest obsługiwana przez po
nad 15 tysięcy tak zwanych „Pandas”, kapłanów zorganizowanych
w 36 kategorie służby. Służba kapłańska jest dziedziczna.
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Moja placówka w Puri liczy około 220 katolików. Jest tutaj
również mała gromadka dość aktywnych baptystów. Jak się moja
praca na przyszłość ułoży w tym nowym miejscu, jeszcze nie wiem,
ale jedno jest pewne, że nie będzie jak dawniej między adibasami. W
planie jest założenie ośrodka dialogowego z hindustyczną religią jest przewidziany dom wspólnej modlitwy. Najpierw w programie
jest otwarcie biblioteki i czytelni katolickiej.
Gdy opuszczałem Bondamundę, paczki z Ojczyzny dla naszych
biednych zaczęły nadchodzić. Całą akcję z wszelkimi pełnomocnic
twami pozostawiłem memu następcy o. Janko Jamrichowi, Słowa
kowi, który przyrzekł być dobrym „włodarzem” polskiej hojności.
Według ostatniej informacji 700 paczek już nadeszło do Bondamundy. Zgodnie z informacją urzędu pocztowego z Kalkuty pewna
ilość jest jeszcze w drodze. Dnia 30 sierpnia br. pisał mi o. Jamrichów: „W ostatni poniedziałek obsłużyliśmy polskimi paczkami
621 rodzin. Jeszcze dwa poniedziałki i wszystko będzie rozdane,
naturalnie za wyjątkiem tych paczek, które jeszcze nadejdą. Pan Bóg
na pewno hojnie zapłaci szlachetnym polskim dobrodziejom za
wszystkie paczki”. Ode mnie też przesyłam serdeczne „Bóg zapłać”,
również w imieniu wszystkich obdarowanych. W końcu miesiąca
będę w Bondamenda w związku z zebraniem misjonarzy. Prześlę
Wam wtedy dokładniejsze sprawozdanie.
Bardzo proszę o modlitwę, aby Pan Bóg mi pobłogosławił na
mój nowy okres pracy.
Polecam Was wszystkich Matce Boskiej Częstochowskiej.
Wasz misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 1 grudnia 1975 r.
Kochani Przyjaciele Misji i Misjonarza!
Na Gwiazdkę i na Nowy Rok 1976 przesyłam Wam wszystkim
jak najserdeczniejsze życzenia. Niech Boski Zbawiciel ozłoci Wasze
serce Swą łaską i napełni Swoim pokojem i gwiazdkową radością. Z
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tej okazji chcę Wam serdecznie podziękować za akcję wysyłania pa
czek w miesiącach od czerwca do września, zapoczątkowaną na mój
apel: „Pomóż przebrnąć aż do żniw”. Akcja bardzo się udała. Pra
wie 800 paczek nadeszło. Więcej niż tysiąc biednych z wdzięczno
ścią wspominać będzie polską hojność. Niestety nie było mi danym
„włodarzyć nad tym, coście przysyłali”, ale czynił to wiernie w
moim i Waszym imieniu mój współbrat Słowak, o. Janko Jamrich,
mój następca w Bondamunda. Jest to przyczyną, dlaczego nie byliś
cie informowani na bieżąco o Waszych przysyłanych paczkach. Od
1 czerwca znajduję się na nowej placówce, jakieś 500 km od Bonda
munda. Nazywa się ona Puri i znajduje się w diecezji Cuttack-Bhubaneswar. Tutaj nasze Zgromadzenie Słowa Bożego przejęło nowe
pole pracy i mnie przypadł zaszczyt i trud pionierowania. Puri jest
wielkim ośrodkiem hinduizmu, miejscem pielgrzymkowym dla ty
sięcy hinduistów, coś w rodzaju hinduistycznego Rzymu w Indiach.
Jest tutaj maleńki, stary kościółek, zbudowany w 1918, w tym sa
mym roku, w którym się urodziłem. Jego dach, pokryty dachówką,
może się zapaść przy lada większym huraganie. Do kościółka
dołączone są dwa pokoiki z dobrze podziurawionym dachem. W
porze deszczowej trzeba było dobrze uważać, gdzie postawić łóżko.
Początek jest więc pobłogosławiony małym krzyżem, co wróży do
brze na przyszłość. O tej przyszłości więcej marzę niż robię. Propo
nowany jest „dialogue centre”, centrum dialogu między chrześci
jaństwem a hiduizmem. W najbliższej przyszłości otworzymy
czytelnię i bibliotekę. Ufam, że będzie wielu chętnych do korzysta
nia z nich. Puri ma 72 tysiące mieszkańców. Ma też 644 zarejestro
wanych trędowatych, którzy mieszkają we własnej kolonii poza
miastem. Od dnia 24 listopada - na prośbę władz cywilnych - ko
ściół w Puri przejął opiekę nad tym małym miasteczkiem trędowa
tych. Należę do załogi „ruchomego szpitalika”, obsługiwanego
przez siostry. Jedziemy do kolonii trędowatych dwa razy w tygo
dniu. Jest to przeżycie, którego nie można zapomnieć. Na przykład:
mała lepianka, półtora metra na dwa metry, zajęta przez jednego
mieszkańca, 80-cioletnią staruszkę. Do niedawna sama żebrała i z
tego żyła. Poza trądem, a może z powodu trądu złamała sobie obie
ręce. Zostały one źle uleczone. Prawie nie może się ruszyć, potrafi
tylko z naturalnymi potrzebami wychodzić przez tylne drzwi przed

68

dom. Żyje z tego, co inni trędowaci-żebracy jej dają. Prawie w każ
dej lepiance jest jakaś ukryta, niedomówiona tragedia. To małe
miasteczko „trędowatych” już teraz apeluje o Waszą pomoc. Pod
stawowe lekarstwo - Dapson, można dostać, ale potrzebne są wita
miny, żelazo, bandaże, mleko, sulfa, obinina lub resochina, ważna
dla pozytywnych wypadków.
Z Bogiem.
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 4 marca 1976 r.
Drodzy Przyjaciele!
Nie wiem dokładnie, do kogo skierować ten list - napiszę go
jednak do Was wszystkich.
O Puri pisałem już w moich listach. Osobiście przywiązuję wiele
nadziei do tego nowego pola pracy. Znajduję się w bardzo cieka
wym położeniu. Przez 25 lat pracowałem w środowisku, gdzie bez
pośrednie nawrócenia były możliwością i rzeczywistością. Była to
praca pełna zadowolenia. Kto z nas nie czuje się dobrze, gdy widzi
natychmiast owoce swojej pracy. Obecnie sytuacja jest całkiem od
mienna. Dla porównania wystarczy wyobrazić sobie Hinduistę-misjonarza, który założył placówkę na przykład w Poznaniu i szczerze
pragnie, aby cały nasz kochany Poznań coś wiedział o hinduizmie i
zaczął go szanować, a nawet coś więcej...
Tutaj w Puri jest szerokie pole dla chrześcijańskiej pracy chary
tatywnej.... Pełno biedy, moc trędowatych, wśród których już pra
cuję razem z siostrami. Dla tego apostolatu poproszę i Was o po
moc... Przecież ten pierwszy obraz, nakreślony powyżej, to moje
pierwsze zadanie, prześladuje serce, fascynuje. Dla niego też po
trzebna jest pomoc od Was, a jeszcze więcej pomoc z nieba, o którą
razem musimy prosić.
Plany na przyszłość krystalizują się coraz wyraźniej. Jeżeli
wszystko pójdzie dobrze, już tego roku pierwsza faza „dialogicznego centrum” zostanie rozpoczęta.
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Mój nowy arcybiskup mgsr D’Souza bardzo się naszą nową pla
cówką SVD interesuje i sam jest „poruszającą sprężyną” tego nowe
go dzieła. On też wniósł podanie do „Missio”, ażeby dała pomoc
przyszłemu centrum dialogicznemu. Przyrzekli mu pokryć jedną
trzecią kosztów.
Ponieważ kontakty między ludźmi dobrej woli nie zależą tylko
od budowli, już teraz robię, co mogę. Znajomość języka „Oriya”
bardzo mi w tym pomaga. Przychodzą powoli ludzie do mojego
skromnego mieszkanka z różnymi „duchowymi” nadziejami...
Niedawno temu zjawiła się dorosła panienka z Sanskrit College,
chciała coś wiedzieć o Jezusie. W toku rozmowy wyszło jej z ust „bo u nas, hinduistów, nie ma odpuszczenia grzechów”. Nie wiem,
czy to była swego rodzaju Maria Magdalena, szukająca kogoś, kto
by mógł zapewnić: „Idź w pokoju, twoje grzechy są odpuszczone”.
Już staram się tworzyć małą bibliotekę. Wielu przychodzi,
prosząc o katolicką książkę, studenci uniwersyteccy i inni.
„Verbinum” przychodzi regularnie, chociaż spóźnione, ale spra
wia mi zawsze wiele radości. Cokolwiek tutaj robię, jest przedtem
omawiane przede wszystkim z Arcybiskupem, który jest tylko 58
km oddalony ode mnie.
Kończę już ten liścik. Za godzinę będę szoferował siostrom do
kolonii trędowatych, a potem zamienię się w pielęgniarza na dwie
godziny. Mam już swoją reputację, bo wielu prosi mnie, ażebym
oglądnął ich rany, zanim drugi pielęgniarz, jeden z trędowatych, je
przewinie.
Serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich zasyła
O. Marian Żelazek SVD

Kalunga, dnia 10 listopada 1976 r.
Kochani Przyjaciele Misji i Misjonarza!
Pewno się zdziwicie, że list ten otrzymujecie z naszego misyjne
go szpitala. Piszę go już nocą, bo i tak trudno zasnąć. Trochę się wy
męczę, pisząc, łatwiej przyjdzie sen.
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26 października byłem operowany... operacja poszła dobrze,
chociaż była nieco bolesna. Dnia 4 listopada pojechałem ze szpitala
do domu biskupiego w Rourkeli, ażeby nabrać nieco więcej siły i
wprawy do mojej powrotnej podróży do mego nowego miejsca pra
cy w Puri (500 km). Przyjechałem do Rourkeli, ażeby wspólnie
wziąć udział w 25-leciu mojej starej diecezji Sambalpur (23 i 24 paź
dziernika). Dwa dni po opuszczeniu szpitala zaczęła się komplikacja
- trombosa na lewej nodze. Zawieziono mnie w potwornym stanie
z powrotem do szpitala. Noga boli. Dzisiaj drugi dzień po wypadku.
Niewiele lepiej się czuję. Droga do toalety, jakieś 30 kroków, jest
bardzo bolesna. Gdy leżę w łóżku ból ustaje, ale licho siedzi ukryte,
czekając na jakieś dotknięcie albo następną przymusową podróż.
To dla Puri i moich trędowatych, między którymi pracuję razem z
Siostrami.
Dzięki tej chorobie... przynajmniej mogę napisać list do Was.
Bardzo dziękuję naszej polskiej SVD za wszelką pomoc, jaką mi da
jecie na mojej nowej placówce.
Na początku było mi bardzo ciężko na nowym miejscu. Warun
ki życiowe i pracy całkiem odmienne od tego, do czego przywykłem
przez 26 lat w misji Sambalpur. Nie było nawet gdzie schronić
głowy. Po jednym roku wiele się zmieniło. Z Waszą pomocą w tym
hinduistycznym Rzymie nasza katolicka placówka ma już swoje po
czytne miejsce. Nasza dodatkowa praca w kolonii trędowatych
zjednała nam wiele uznania. Nasz „Leprosy Mobile Clinic”, ambu
lans, posuwający się regularnie dwa razy na tydzień w stronę kolo
nii trędowatych przez najbardziej ruchliwą część miasta, mijając po
drodze „Dżaganut tempie”, świątynię „Pana Świata”, .prawie doty
kając się jej, stał się już cząstką życia Puri i najlepszym „praecursorem” tego, co planujemy: „National Dialogue Centre”: centrum
dialogu między hinduizmem a chrześcijaństwem.
Ażeby rozmawiać, trzeba najpierw jeden drugiemu się podobać.
Plany na „National Dialogue Centre” już są gotowe (biblioteka do
czytania, mała salka wykładowa, większa sala, „pokój modlitwy” i
trzy residential rooms). „Missio” już dała na ten projekt sto tysięcy
rupii, trzy razy tyle przyrzekł postarać się nasz dawny regionał,
o. Horsfall, obecnie regionał w Australii.
Oby Pan Bóg pobłogosławi to dzieło. Moja rola pewno się ogra
niczy do postawienia tego dzieła na nogi, a potem przyjdą nasi
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młodzi SVD „Eksperci” z Pona; solatium Ecclesiae et spes Societatis, ażeby włożyć swoje siły i młodość w to przedsięwzięcie.
W miesiącu czerwcu miałem rekolekcje dla naszych Współbraci.
Starałem się podniecić ich fantazję odnośnie do tego naszego nowe
go przedsięwzięcia. Studiowałem niedawno o cechach powołania
według orzeczeń papieży: „Imagination” jest uważane za jedną z
nich.
List się już kończy. Być może, że za nim polecę na żelaznych
skrzydłach do Was, do Kraju. W 1977 przypadają moje wakacje.
Zamierzam się już wybrać w połowie marca, ażeby spotkać trochę
więcej ludzi przed wakacjami.
Ściskam Wszystkich serdecznie. Polecam opiece Bożej i Matki
Najświętszej.
Wasz O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 1 grudnia 1976 r.
Kochani, Mili Przyjaciele misji!
Zbliża się druga Gwiazdka na mojej nowej placówce w Puri, w
tym hinduistycznym Rzymie, gdzie mnie dnia 1 kwietnia 1975 r.
skierował Boski Misjonarz, nasz Drogi Zbawiciel świata, którego
Boże Narodzenie wnet będziemy obchodzić. Na to wielkie święto
dla całej ludzkiej rodziny świata zasyłam Wam moje serdeczne ży
czenia: Niech owoce zbawienia, przyniesione przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa, staną się w pełni Waszym udziałem: pokój,
miłość, pełnia łaski i radość dzieci Bożych. Niedawno temu zjawiła
się w mojej skromnej rezydencji starsza studentka, hinduistka.
Chciała coś wiedzieć o Jezusie. Nagle ni stąd, ni zowąd z głębi tej
dziewczęcej duszy wyszło zaskakujące wyznanie: „U nas, hinduistów, nie ma odpuszczenia grzechów”. Prawdę mówiąc, ciężko
nasi bracia hinduiści pracują, ażeby wyzbyć się ciężaru osobistej
winy wobec Boga i bliźniego. Codziennie jestem świadkiem mnó
stwa pielgrzymów, zdążających ze stacji kolejowej do wielkiej
świątyni „Dżaganath” - Władcy świata. Ich droga prowadzi koło
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mojego małego kościółka. Dziewczyna pewnie chciała wyrazić, że
oni nie odczuwają tego osobistego Zbawiciela, który by im powie
dział: „Twoje grzechy są ci odpuszczone, idź w pokoju”.
Teraz wiadomości o mnie i o mojej pracy. Dnia 26 października
br. miałem operację na przepuklinę w naszym misyjnym szpitalu.
Dnia 8 listopada dołączyła się komplikacja: tromboza na lewej no
dze. Różne myśli przychodziły mi do głowy w związku z tym po
wikłaniem. Z naszej kolonii trędowatych, gdzie pracuję dodatkowo
razem z siostrami zakonnymi, moi mili biedacy wysłali list do szpi
tala: „Ojcze, my się wspólnie modlimy za ciebie”. To była dla mnie
wielka pociecha. Byłem raz świadkiem, jak oni potrafią się modlić.
Było to w związku z moimi imieninami, o których się jakoś, pewnie
przez Siostry, dowiedzieli. Śpiewali chórowo w żywiołowy sposób.
W pewnym momencie ich przewodnik powstał, wyciągnął ku niebu
obie swoje ręce, które wyglądały jak dwie promienne żywe kule,
osadzone na ramionach, bo trąd zniszczył palce i żarliwie się mo
dlił: „O, Bhagwan, amoro bapanku ashirbado korontu. Tanku
mongolo, swastio o anondo diontu” - „O Boże błogosław naszemu
Ojcu, daj szczęście, zdrowie i radość”. Była to modlitwa nie tylko za
mnie, ale i za Was wszystkich, którzy przez swoje zainteresowanie i
pomoc dla misji, umożliwiacie mnie i Siostrom pracę między tymi
nieszczęśliwymi.
Nasz „Leprosy mobile clinic” regularnie dwa razy w tygodniu
posuwa się ruchliwą ulicą Puri, Tempie Road, przed samym fron
tem wielkiej świątyni „Dżaganath” skręca w lewo w stronę kolonii
trędowatych. Sama Opatrzność Boża wyznaczyła tą drogę. Ambu
lans wiezie ulgę dla trędowatych w postaci chrześcijańskiej miłości i
lekarstw z dalekiej Ojczyzny przysyłanych w paczkach. Zaznacza
on też obecność Ewangelii i Kościoła katolickiego w tym hindu
istycznym mieście, pozyskując dla nas sympatię i zainteresowanie,
tak konieczne dla naszej przyszłej głównej pracy: założenia katolic
kiego centrum dialogu religijnego.
Krótka wiadomość: od listopada 1975 r. do tej pory przyszło
192 paczek. Jeszcze ważna zasada odnośnie do paczek: niewiele, ale
dobre. Z lekarstw najbardziej są pożyteczne: bandaże, gluconate,
calcium, przeciwbólowe, witaminy, lekarstwa na oczy i dobre maści
do czyszczenia cuchnących ran i ich gojenia.
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Jeśli wszystko pójdzie dobrze, od kwietnia do sierpnia 1977 r.
będę na urlopie w kraju. Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Puri, 1976
Wiele czasu minęło, gdy do ciebie ostatnio pisałem. Przyczyna
tylko jedna: nowe miejsce i ten czas, który jest nasz, a te nasze wol
ne chwile są całkiem przeciwne pisaniu listów. Dzisiaj piszę, bo je
stem obowiązkowo przybity do łóżka w szpitalu. Dnia 20 paździer
nika wyjechałem z Puri. W Bhubaneswar wsiadłem do arcybis
kupiego samochodu i z nim jako kierowca pojechałem na srebrny
jubileusz diecezji Sambalpur. Uroczystość odbyła się dnia 23 i 24
października 1976 r. Był to zarazem jubileusz biskupa Westermanna. Przyjechał na uroczystość razem ze swoją siostrą już 10 dni
przed tym i odwiedził prawie całą misję. W poniedziałek, 25 paź
dziernika, miało miejsce poświęcenie drugiego klasztorku Sióstr
Służebnic Ducha Świętego (Werbistek). Poświęcenia miał dokonać
biskup jubilat, ale był zbyt wyczerpany i pozostał, więc biskup po
święcił ten dwupiętrowy klasztorek sióstr. Na jubileusz diecezji zje
chało się 12 biskupów z północnowschodnich Indii. Właściwie był
to jubileusz biskupa Westermanna (bardzo mało wzmianki zrobio
no o starych weteranach - Ojcach, którzy budowali misję Sambal
pur). Urządzono wystawę z okazji dwudziestopięciolecia diecezji,
ale także bez uwzględnienia historii. Na uroczystość przyjechał też
dawny Regionał, który dziś jest Prowincjałem w Australii. My
ślałem często o Tobie, ale się nie zjawiłeś. Będzie las, nie będzie nas.
Będzie, bo przecież Sambalpur to dzieło Boże i nie zależy od ludzi.
Dnia 25 października zaraz po jubileuszu, wybrałem się do Kalunga
do szpitala na operację przepukliny na prawym boku. Natura widać
lubi symetrię, bo miałem przepuklinę na lewej stronie. Operacja
odbyła się 26 października z miejscowym znieczuleniem. Dnia 4 li
stopada odprawiłem Mszę św. za ojca Karola w klasztorze Sióstr
Służebniczek Maryi. Ku mojemu zdziwieniu Siostry wyłożyły zielo
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ny ornat. Ostro zaprotestowałem. Siostra zakrystianka przedsta
wiła mój protest Matce Przełożonej i wróciła z odpowiedzią: zielo
ny - bo ornat podarował o. Karol! Liturgia poddała się sio
strzanemu pietyzmowi. Tego samego dnia biskup zabrał mnie na
wypoczynek. Zamierzałem wrócić do Puri 10 listopada, ale zamiast
tego wylądowałem znów w Kalundzie w tym samym szpitalnym po
koju, w krytycznym stanie z trombozą na lewej nodze.
Nie mogę powiedzieć, że nie bolało. Jeszcze dzisiaj boli i wlokę
za sobą jakby nie moją nogę. Wiem, co to znaczy i cicho sobie szep
cę pacierze: O Matko święta, Ty Jasnej bronisz Góry i w Ostrej
świecisz Bramie, jako mnie młodzieńca wyprowadziłaś cudem z
obozu, tak mnie powróć do mojego Puri. A chciałbym szybko tam
wrócić. Jeden rok pracy w Puri zmienił stary kościółek w maleńką
oazę życia katolickiego w tym hinduistycznym mieście, stolicy hin
duizmu. Tu ma powstać Narodowy Ośrodek Dialogu. Zdaje się, że
się to dość dobrze udało, przeważnie dzięki naszej pracy w kolonii
trędowatych. Dwa razy w tygodniu przedziera się nasz ambulans
przez rojną ulicę świątynną w stronę kolonii trędowatych. Chętnie
pojechałbym inną drogą, ale jej nie ma. Sam Bóg wyznaczył nam w
ten sposób nieme przepowiadanie Dobrej Nowiny. Plany na Ośro
dek Dialogu już są gotowe, nawet „Missio” przysłała pewną sumę
na ten cel. Potrzeba będzie (nie przeraź się) około 300 000 rupi
(około 40 tys. dolarów). Ośrodek nie jest wybrykiem mojej fantazji
misjonarskiej. Stoi za nim silnie nasz Arcybiskup i jestem przekona
ny, że będzie to potężny ośrodek, skąd światło Ewangelii zacznie
przesiąkać między tych, co zgłodniali życia i światła, tysiącami piel
grzymują do „Jaganath Tempie” (Świątyni Pana Świata).
Tyle na dzisiaj, uważaj ten list już za gwiazdkowy. Niech Pan
Bóg Ci błogosławi. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w marcu 1977
roku może Cię zobaczę, a jeżeli nie to zobaczymy się w niebie. Pokolęduj między moimi siostrami i braćmi. Napisałem im ze szpitala,
ale jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami.
Serdeczne uściski dla wszystkich Współbraci. Z Bogiem.
O. Marian Żelazek SVD

75

Chludowo, dnia 7 czerwca 1977 r.
Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Misji!
Jest jedna wzmianka w Piśmie św., która nie może pozostać obo
jętną dla misjonarza:
Paweł powitawszy ich, zaczął szczegółowo
opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę.
Słysząc to, wielbili Boga” (Dz 21,17). Doczytuję się w tym wierszu
jakby obowiązku dzielenia się z Wami „tym”, czego Bóg dokonał
wśród pogan przez moją i Waszą posługę. Okazją do tego są moje
wakacje w kraju, które zaczęły się 16 maja i trwać będą aż do 1 paź
dziernika br.
Moja podróż z Kalkuty (Indie) do Warszawy trwała 13 godzin.
My możemy pokonać tę przestrzeń w mgnieniu oka, przenosząc się
myślą do moich miejsc pracy.
Dnia 1 czerwca 1975 roku opuszczałem na zawsze moją starą
diecezję Sambalpur, gdzie pracowałem 25 lat, a w szczególności
moją stację misyjną Bondamunda, którą budowałem i organizo
wałem od samego początku... Opatrzność Boża powołała mnie na
inną placówkę - Puri, oddaloną o 5 00 km od Bondamundy. Może
byłoby mi bardzo ciężko odjeżdżać, gdyby nie ten dzwon na wieży,
właśnie co skończonej, który w tym dniu po raz pierwszy zakołysał
się na górze i na przemian płakał oraz radośnie i wdzięcznie roz
brzmiewał: „Niech będzie Bóg błogosławiony, Najświętsza Maryja
Panna niech będzie pozdrowiona”. Zbudowałem wieżę i zakupiłem
dzwon dzięki Waszej hojności z Polski. Napis w języku polskim na
276 kilogramowym dzwonie „Zdrowaś Maryjo”, nawet po latach
będzie opowiadał o polskich Przyjacielach Misji.
Moim nowym przeznaczeniem było Puri, miasteczko nad Za
toką Bengalską, Hinduistyczny Rzym, który potrafi zgromadzić na
wet do miliona pielgrzymów hinduistów u stóp „czarnego” boga,
Dżaganatha - Pana Świata. W Puri Bóg i zbawienie są poszukiwani
przez pobożnych hinduistów poprzez modlitwy, ofiary, rytualne
obmywanie się, pielgrzymki i procesje.
Maleńki, zaniedbany kościółek jaki zastałem i jeszcze mniejsza
sygnaturka na kościółku, jakby zanikają wobec majestatu potężnej
świątyni hinduistycznej, oddalonej tylko o 10 minut drogi... Po
wstaje pytanie, czy na tym nowym miejscu namiętnie hinduistycz
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nym, ilościowo przygniatającym, może być w ogóle miejsce na
głoszenie Ewangelii. Takie pytanie jest jednak tylko teoretyczne
wobec jasnej misji Kościoła: „Idźcie i głoście...”.
Głównym celem Kościoła w Puri jest obecnie założenie centrum
dialogu religijnego pomiędzy Kościołem katolickim a hinduizmem.
Według planu w najbliższym czasie na terenie kościółka zostanie
wybudowana biblioteka z czytelnią i salą wykładową. Są wszystkie
znaki, że będzie ona przyciągała wykształconych Hinduistów.
Kościółek został wyremontowany gruntownie, wewnątrz pięk
nie ozdobiony. Przy współpracy Sióstr nasze nabożeństwa liturgicz
ne zaczynają przyciągać i interesować niechrześcijan. Ufam też, że
małą sygnaturkę zastąpi 100 kg dzwon, który zamierzam przywieźć
z Polski. Dźwięk jego nie tak łatwo zostanie zagłuszony odgłosem
gongów.
Kościół też zaznacza swoją obecność w tym hinduistycznym
mieście przez dobrze zorganizowaną szkołę, prowadzoną przez Sio
stry od Przenajświętszego Sakramentu. Co znaczniejsze rodziny
Hinduistów posyłają do niej swoje dzieci.
Dzięki pracy w pobliskim osiedlu trędowatych, Kościół katolic
ki został przyjęty do wspólnoty hinduistycznej miasta Puri, przygo
towując w ten sposób drogę do dialogu, a pozostawiając Bogu jego
wyniki. Gdy wyjeżdżałem na wakacje do Polski, towarzyszyły mi
modlitwy i prośby trędowatych: „Ojcze, wróć prędko”. Przy
wiozłem ze sobą ich podziękowanie dla Was za polskie lekarstwa,
bandaże, za polskie mleko w proszku. Nasza praca w kolonii zależy
całkowicie od tej pomocy. „Bóg Wam zapłać” za wszystko.
Polecam nadal Waszej pamięci w modlitwie i ofiarach siebie i
moją nową placówkę misyjną.
Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Moje słowa są skierowane do Ciebie, Kochany Bracie Janie.
Chciałbym Ci powiedzieć, w jaki sposób stałem się misjonarzem.
Gdy byłem chłopcem, chciałem zawsze zostać księdzem. Moi
rodzice przenieśli się z wioski do Poznania. Byłem ministrantem i
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służyłem w kościele do Mszy św. Pewnego dnia na drodze mego ży
cia stanął misjonarz z Argentyny, werbista, o. Bayerlein-Mariański.
Przyniósł ze sobą mnóstwo miesięczników. Był to „Nasz Misjo
narz”. Przeczytałem te numery. W serce wstąpiło pragnienie, że też
mógłbym zostać misjonarzem. Szczególnie spodobała mi się sylwet
ka o. Mariańskiego - wesoły, żartobliwy. Przemawiał do nas
chłopców, spodobał nam się. Poprosiłem go o poradę. Ani się spo
strzegłem, a już byłem w Górnej Grupie (w Małym Seminarium
Księży Werbistów w 1932 r.). Ojciec Prodlik, o. Józef i naturalnie
o. Mariański pośredniczyli w moim przyjęciu. Przed samym przyję
ciem zobaczyłem, że trzeba będzie płacić 150 zł miesięcznie. Pomy
ślałem, że to jest niemożliwe dla moich rodziców. W domu było nas
czternaścioro. Modliłem się gorąco u stóp Matki Bożej przy Jej
ołtarzu, by coś dla mnie zrobiła, bym się jednakowoż dostał do Gór
nej Grupy. I o dziwo, przyszło wezwanie. Pojechałem i dopiero po
roku dowiedziałem się, że mój ojciec zgodził się płacić 15 zł mie
sięcznie, na co się także zgodzono. I tak przez pomyłkę dostałem się
do Górnej Grupy, gdzie studiowałem aż do 1937 roku. Podobało
mi się tam bardzo. Zawsze entuzjazmowało mnie i dreszcz uczucia
przechodził przeze mnie, gdy rano modliliśmy się: „Boże dziękuję
Ci, że spośród tysięcy wybrałeś mnie do świętego stanu misjonarza .
(8 IX 1937 r. zostałem obłóczony, a w 1939 r. złożyłem pierw
sze śluby zakonne w Wyższym Seminarium w Chludowie). (dopi
sek)
Przyszła wojna. Zabrano mnie razem z 26-cioma innymi
współbraćmi do obozu. 26 młodych ludzi -14 z nich zginęło. I zno
wu w moim sercu rosło postanowienie, że muszę to nadrobić; że
muszę ich zastąpić swoją wzmożoną pracą i zaangażowaniem. W
obozie zrobiłem sobie mały ślub, że gdy z niego wyjdę, ofiaruję
moje marne ziemskie życie, by ratować życie wieczne tych ludzi,
którzy nie znają Pana Jezusa.
Nadszedł 29 kwiecień 1945 r. Bramy obozu się otwarły. Poje
chałem do Rzymu, skończyłem studia. Moje postanowienie, by wy
jechać na misje nie zmalało. Owszem wzrosło pragnienie, by za tylu
kapłanów, którzy umierali na moich oczach, móc pracować wśród
młodzieży i przyczynić się do powołania nowych kapłanów.
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Dnia 21 marca 1950 r. przybyłem holenderskim statkiem, frach
towcem „Laurenskerk”, na misje do Indii. Pracowałem w Sambalpur w nowo przyjętej przez Zgromadzenie misji. Chciałem wyje
chać do Indii, bo to wielki kraj jak i wielki naród. Jakoś mnie to
pociągało. Bóg chciał, żebym pracował między młodzieżą. Byłem
dyrektorem małego seminarium przez wiele lat. Moje pragnienie
się spełniło, bo gdy obchodziłem 25-lecie kapłaństwa, 13 młodych
tubylców stało razem ze mną przy ołtarzu, dziękując P. Bogu za
moje kapłaństwo i za ich kapłaństwo, w którym ja pośredniczyłem.
Zawsze cieszyłem się z mego życia kapłańskiego i misjonarskie
go. Gdybym jeszcze raz został postawiony przed wyborem, na pew
no obrałbym sobie powołanie kapłana oraz misjonarza. A gdybym
już tego nie mógł wybrać dla jakiś ważnych powodów, to zostałbym
lekarzem, bo po kapłanie i misjonarzu lekarz może najwięcej zrobić
dla innych ludzi.
Moim największym szczęściem było, gdy jadąc rowerem 30,
40 km wiozłem Pana Jezusa do ludzi daleko w dżungli, gdzie tam
umierali i czekali na ostatnią pociechę. Moja podróż zawsze się wy
nagradzała, widząc radość tamtejszych ludzi, gdy mogli przyjąć
Pana Jezusa i chorych namaszczenie. Jak oni byli wdzięczni za to.
Były też najsmutniejsze dni, gdy jadąc do chorego, drogę zastępo
wali mi ludzie, mówiąc: „Tiralak umarł”. Ze smutkiem trzeba było
wracać do domu. Przychodziło mi na myśl, że umarli bez kapłana.
Gdyby było więcej kapłanów, byłoby więcej stacji misyjnych i lu
dzie nie umieraliby bez spełnienia ich życzenia, by z kapłanem
przyjąwszy Namaszczenie Chorych mogli przejść do drugiego świa
ta.
Od dwóch lat jestem na nowym miejscu w Puri (od 1975 r.). O
to było bardzo ciężko. Stare drzewo z korzeniami przesadzono na
nowe miejsce. Nieraz przychodziła myśl zdezertowania. Jednako
woż i poczucie obowiązku i tej wytrwałości i pewnego rodzaju
twardości, której nauczyłem się w obozie, trzymało mnie na stano
wisku. Dziś jestem zadowolony. Szczególnie cieszy mnie, że jestem
tutaj na tym nowym miejscu, widząc jakie wielkie możliwości są tu
taj dla rozszerzenia Królestwa Bożego.
Dziękuję też Panu Jezusowi, że mogę pracować wśród trędowa
tych. Nigdy się nie spodziewałem, że taka praca mnie kiedyś jeszcze
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raz spotka. Gdy się nimi zajmuję, myślę nieraz, że tam Chrystus stoi
przede mną i prosi o tą przysługę, żeby Mu przewijać rany i nimi się
opiekować. I to nieraz daje moc, by w pewnych wypadkach nie po
mijać chorego, ale się nim serdecznie zająć.
Jeszcze trzy miesiące, a wrócę po wakacjach z powrotem do mi
sji, do mojej Puri, do moich trędowatych, do moich marzeń, by
założyć centrum dialogu między chrześcijanami a hinduistami.
Módlcie się za mnie, abym wytrwał aż do końca. Niech P. Bóg
da, że się kiedyś zobaczymy. Jego to łaska i Jego wola, chociaż tak
bardzo bym pragnął, żeby kiedyś... już nie powiem czego bym pra
gnął. Do widzenia.
Co to są biedni? Zawsze mnie radowało, gdy mogłem spostrzec,
że ludzie tamtejsi uznawali, że te ofiary i dobroć nie przychodzą tyl
ko ode mnie, lecz od dalekiej, szerokiej wspólnoty chrześcijańskiej.
Pojadę wkrótce z powrotem na misje. Czy się zobaczymy czy nie, to
wola Boża. Jedno mam tylko pragnienie, żeby pracować na froncie
misyjnym aż do końca. Jak ta świeca na ołtarzu powoli, powoli spa
lać się aż nie wypali się, ale na ołtarzu Bożym jako kapłan-misjonarz.
Do widzenia dla Ciebie i dla wszystkich moich Przyjaciół. Bądź
zdrów. Jeżeli chcesz, to pomodlimy się razem do Matki Boskiej, do
Naszej Matuchny Niebieskiej, by nam błogosławiła. Pomodlę się w
naszym języku sadri, trochę śpiewnym języku, a Ty się razem dołącz
do mnie, modląc się po polsku: „Pranam Mariam... Zdrowaś Mary
jo... Amen”. Bądź zdrów - szczęść Boże!
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 8 grudnia 1977 r.
Drodzy Przyjaciele!
Pierwszego października tego roku, na polskich skrzydłach Lotu
oderwałem się od ziemi ojczystej, by po pięciomiesięcznych waka
cjach powrócić do ziemi mojej pracy misyjnej - do Indii. W Ojczy
źnie było ładnie i za te miłe wakacje Wam wszystkim serdecznie
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dziękuję; moim polskim współbraciom, mojej Rodzinie i wszystkim
Przyjaciołom.
Ponieważ Gwiazdka tuż, tuż, dołączam króciutką modlitwę ko
lędową: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,
błogosław hojnie tym, którzy swoją zachętą, modlitwą i ofiarą
wspierają dzieło misyjne i są podporą dla misjonarzy”.
Odczuwam obowiązek przed Wami zdania sprawozdania z mo
jej pracy misyjnej. Niby gwiazdkowym opłatkiem chcę podzielić się
z Wami ostatnimi wiadomościami z mojej placówki misyjnej w Puri.
Moje obecne miejsce pracy jest miejscem pielgrzymkowym dla
wszystkich hinduistów całych Indii. Ze strony Kościoła katolickie
go ma tutaj stanąć centrum dialogu religijnego między chrześcijań
stwem a religią hinduistyczną. Mogę Wam donieść, że nasze plany
na budowę centrum zostały już zatwierdzone przez tutejsze kompe
tentne władze cywilne. Budowa centrum wnet się zacznie.
Na terenie kościółka zbudowałem małe laboratorium do bada
nia zarazka trądu. Będzie ono służyło dość pokaźnej liczbie anoni
mowych trędowatych z tego miasta, którzy noszą i roznoszą zarazki
tej choroby pod ubraniem urzędnika państwowego albo studenta
uniwersytetu. Panicznie ukrywają swoją chorobę, boją się następ
stw ze strony społeczeństwa. Trędowaty normalnie musi opuścić
miejsce zamieszkania. W godzinach wieczornych domek laborato
ryjny będzie służył jako „ośrodek dokształcający w dziedzinie natu
ralnego planowania rodziny” (Natural Family Planning Centre),
według metody owolucyjnej, powszechnie przyjętej i propagowanej
przez Kościół katolicki w Indiach. Ten nowy ośrodek będzie nosił
imię naszego błogosławionego Założyciela: Sant Arnold’s Myco-Laboratory and N.F.P. Centre.
Nasza kolonia trędowatych w Puri robi postępy. Coraz więcej
biedaków schodzi się z okolicy. Są tacy, którzy dla jednej garści ryżu
są gotowi maszerować kilometry na swoich obolałych nogach. Naj
ważniejsze, że poza tym otrzymują dobre lekarstwa. Są również ba
dania lekarskie i doznają tyle miłości chrześcijańskiej, na ile nas tyl
ko stać. To ostatnie się najbardziej liczy. Jak tylko otrzymamy
skrawek ziemi, postawimy szkółkę dla dzieci z trędowatych rodzin.
Będzie ona pomnikiem polskiej hojności i miłości.
Właśnie teraz skończyły się w Puri dni miesiąca Kartik, w któ
rym szczególnie rodziny brahmińskie, przede wszystkim wdowy,
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kończą ścisły post i inne praktyki pokutne. Znam staruszkę, która w
pierwszych dziesięciu dniach nic nie wzięła do ust za wyjątkiem
wody. Wszystko to dla „nieznanego boga”. „Przyjdź, Panie Jezu,
Maranatha! Objaw się Indiom, które tęsknią za Tobą!”
Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, a Matka Najświęt
sza ma Was w swojej opiece.
Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

towe i mydło. Zegarki, chociaż dozwolone na wywóz z Polski,
łamałyby przepisy celne tutaj w Indiach, dlatego trzeba z nich zrezy
gnować. Z lekarstw najbardziej obecnie potrzebne są: rondomycina, antybiotyki, sulfamidy i lekarstwa na kaszel. Ostatnio jak gwiaz
da zabłysło tutaj nowe lekarstwo rifampicin. Jest ono bardzo
skuteczne w leczeniu trądu. O ile to możliwe, proszę przysłać kilka
paczek tego lekarstwa, może nawet używając mego adresu. Rów
nież, jeżeli to możliwe, proszę przesłać pewną ilość pocztą lotniczą.
Arechinu mam zapas na dwa miesiące.
Zimy u nas nie ma. Przeciwnie, robi się coraz cieplej. Gdyby tyl
ko czas pozwolił, można by się wykąpać w morzu.

Puri, dnia 3 lutego 1978 r.
Drodzy Przyjaciele!
Właśnie otrzymałem list z Lublina datowany dnia 22 stycznia br.
Do Puri nadszedł 3 lutego 1978. Prawda, że nieźle jak na nasze
wielkie przestrzenie? Dziękuję za list i składam równocześnie po
dziękowanie za 13 paczek przysłanych na moje nazwisko. Wymie
nione paczki dotarły bez przeszkód. Nazwisko nadającego o. Tomaszewicza stoi jako symbol Waszego zespołu. Proszę Go uściskać
w moim imieniu. W paczkach były bardzo pożyteczne rzeczy, za
które dziękuję.
Tak się złożyło, że wczoraj obchodziłem swoje imieniny. Wasz
list traktuję jako list imieninowy. Sprawił mi wielką radość.
Przesyłam wyrazy serdecznego współczucia dla P.K. i P.P. z po
wodu śmierci męża i ojca. Gdy raz bytem dość poważnie chory, czę
sto myślałem o słowach pieśni przypadkowo usłyszanej przez radio:
„A gdy przyjdzie dzień, w którym usłyszę wezwanie z nieba, zasnę i
obudzę się w miłujących ramionach Boga”. Wielka tajemnica śmier
ci, rozumiana w świetle wiary.
Podziwiam Waszą gorliwość w pomaganiu misjonarzom. Dzię
kuję za artykuły przesłane dla mnie na adres Sióstr Miłosierdzia w
Puri. Gdy te wszystkie wymienione rzeczy nadejdą, będzie wielka
radość.
Przeglądałem wykaz rzeczy, na których wysyłkę pozwalają nasze
przepisy. Oprócz lekarstw, przydadzą się bardzo świece, piłki spor82

Dnia 24 stycznia br. nasz ks. Arcybiskup poświęcił i położył
pierwszy kamień pod budowę naszego centrum dialogu chrześci
jaństwa z hinduizmem.
Kończąc serdecznie wszystkich pozdrawiam i proszę o modli
twę.
Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 6 maja 1978 r.
Drogi Ojcze Czesławie, Drogi Ojcze Bronisławie!
Najpierw dziękuję serdecznie za cztery skrzynie z rzeczami oso
bistymi, które nadeszły do Bombaju w lutym. Nie wiem, tym razem
było dość dużo trudności z ich odebraniem. Dnia 30 marca 1978 r.
cztery skrzynie zostały odesłane z Bombaju do Puri. Ktoś w drodze
musiał bardzo się nimi interesować, bo nadeszły do Puri dopiero 30
kwietnia, a więc jeden miesiąc tylko wędrowały „expresowym
transportem drogowym”. Skrzynie zrobione w Pieniężnie wytrzy
mały wszelką ciekawość przygodnych złodziei i przyszły nienaru
szone, że aż się ucieszyłem. Niestety dwie skrzynie zrobione w Po
znaniu bardzo ucierpiały i nosiły wyraźne znaki, że ktoś na gwałt je
chciał otworzyć. Jeden zamek był sforsowany, drugi poważnie
uszkodzony itd., jednak polska stal zdała pięknie egzamin.
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Ponieważ martwiłem się losem rzeczy, które wysłał Czesław, z
powodu braku wiadomości o nich, pojechałem przedwczoraj do
Kalkuty. Przy pomocy polskiego wicekonsula wpadłem na ślad
skrzyni. Przyszły one do Kalkuty na s.s. „Leningrad” Imp. Rot. No
231-78. Do Kalkuty nadeszły dnia 20 kwietnia 1978 r. Adres na
skrzyniach: Rt.Rev. Henry D’Souza.
Mamy w Kalkucie ludzi, którzy się tą przesyłką zainteresują.
Jednakowoż brakuje najważniejszego dokumentu, a mianowicie tak
zwanego „Original Bill of Landing”. Nie wiem, do kogo go
posłano, ale jest bardzo konieczny. Dlatego proszę Was bardzo,
przyślijcie jego kopię. Jeżeli Hartwig wysyłał rzeczy, niech wystawi
kopię, którą poślijcie do mnie do Puri. Jeżeli rzeczy były ładowane
bezpośrednio, jakiś dokument musi być, a jeżeli zaginął, jego kopia
jest konieczna, jest to główny cel mojego listu.
Kończę na tym ten list, bo chcę, ażeby szybko odszedł. U nas
strasznie gorąco, ale jakoś idzie. Dziękuję Wam za wszystko.
Z Bogiem.
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 27 maja 1978 r.
Kochany Ojcze Kazimierzu, Przyjaciele i Znajomi!
Bardzo gorąco u nas i nic nie zachęca do pisania. Chcę jednak
skreślić kilka słów z ostatnimi wiadomościami.
Najpierw serdeczne pozdrowienia z Indii dla Ciebie, dla naszych
Współbraci, dla Dobrych Sióstr Karmelitanek oraz Przyjaciół.
Sprawozdanie z przesyłek: na mój adres z Lublina nadeszło: 27
stycznia 1978 r. - 13 paczek. Dziękuję za ich zawartość. O ile cho
dzi o lekarstwa jest dobry dobór.
Gdybyście tak mogli przysłać całą masę Rifampicin. Jest to cu
downe lekarstwo na złośliwe reakcje trądu i wielu ludziom przy
wróciło ludzki wygląd.
Isomiasid (IN 4), prothonamide, isoprodian, thiacetazone, lampren. Dużo potrzeba lekarstw na oczy.
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A teraz paczki, które nadeszły na adres sióstr:
dnia 24.02.78 - 7 paczek
18.03.78 - 10 paczek
19.04.78 - 20 paczek
Drodzy, mogę tylko wyrazić moją wdzięczność: „Niech Pan Bóg
Wam wynagrodzi”! Wasza akcja pomaga bardzo wielu w ulżeniu
doli biedaków. Jeżeli chodzi jeszcze o lekarstwa, zapotrzebowanie
na: witaminy, żelazo, lekarstwa moczopędne, antybiotyki i sulfa jest
wielkie.
Co u Was w Lublinie? Nowy dom gotowy? Powoli mija rok, jak
byłem z Wami. Bóg mi świadkiem, że chciałbym jak najwięcej pra
cować, ale ciało nie zawsze pozwala. Najgorsze tyle pracy, a robot
ników mało.
Niedawno przeżywałem głębokie przejście. Podróżowałem do
Kalkuty. Zamówiłem sobie kolację na stacji. Ledwie zacząłem jeść,
twarz biedaka ukazała się w szybie przedziału. Nic nie mówiła, ale
patrzyła. Odwróciłem się plecami do tej postaci, niby zajęty jedze
niem... ale nic nie smakowało, coś w środku mi przeszkadzało.
Prawda, na końcu podzieliłem się z tą postacią, umyślnie część je
dzenia zostawiłem. Ręka łapczywie chwyciła placki i postać znik
nęła.
Przyszła mi myśl, że jest mała część świata ludzkiego, która je,
ma pełny żołądek... niby mówi do siebie: „Zostaw mnie w spokoju,
mam prawo do mojego posiłku!”. Podczas gdy ta większa część
świata ludzkiego patrzy niemo, błagalnie i nawet nie chce myśleć, że
ma te same prawa do pełnego posiłku przy stole ludzkości.
Kiedy przyjdzie ten dzień, gdy ci, co mają, zaczną dobrowolnie
się ograniczać na korzyść tych, co nie mają.
Dzienniki piszą, że ostatnio 155 osób umarło na udar słoneczny.
Prawda, że obecnie tutaj w Indiach człowiek czuje się żałośnie z po
wodu gorąca. A Wy tak za nim tęsknicie.
Dziękuję za książki. Dzisiaj, 27 maja, właśnie przyszły materiały
problemowe, Biblioteka Kaznodziejska, luty-kwiecień. Trochę
spóźnione, ale dziękuję. Narzędzia doszły.
Z Bogiem! Wdzięczny za wszystko
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 24 sierpnia 1978 r.
Kochany Ojcze oraz Drodzy Przyjaciele!
Chociaż już raz winszowałem Tobie na imieniny z okazji św.
Bernarda, dzisiaj robię to po raz drugi. List ten był w moim sercu już
na początku sierpnia, dzisiaj przechodzi przez maszynę do pisania.
Niech Twój święty Patron da Ci wiele radości i męstwa, i jeszcze
więcej zdrowia na Twoją pracę. Gratuluję Tobie nowej odpowie
dzialności. Wiem, że Ci włożono cierniową koronę prowincjalską,
dlatego też często będę pamiętał o Tobie w moich modlitwach...
Dawno już nie pisałem, więc trochę wiadomości o mnie i ode
mnie. Najpierw dnia 20 sierpnia w dniu Twoich imienin byłem nie
daleko grobu... Ten list mógł też dobrze napisać ktoś inny o mnie,
tylko wtedy byłby bardzo krótki... W dniu Twoich imienin tutaj w
Indiach miałem gości: Ojca z misji paryskiej z Mysore, Francuza, i
jego rodziców staruszków. Oboje staruszkowie przyjechali do Indii
polskim frachtowcem w piątek, dnia 25 sierpnia, mają też wracać
do Francji polskim frachtowcem. Wpadli do Puri na jeden dzień w
odwiedziny. Posłałem ich taksówką do Konarak rano, a wieczorem
po Mszy św. o piątej wziąłem ich moim ambulansem do Bhubaneswar na lotnisko. Wziąłem - ale nie dojechałem... 40 km od Puri za
Pulli mój ambulans strzelił jak strzała gwałtownie na bok... był
deszcz całe popołudnie, ambulans wpadł w poślizg, rzecz dotych
czas nie przeżyta przeze mnie. Droga wąska, drzewa po obu stro
nach. Gdy tak to moje samochodzisko leciało przy światłach samo
chodowych na drzewo, pewno mój Anioł Stróż monitorował mnie
głośno i Matka Najświętsza: „nie uderzyć czołem w drzewo”. Pra
wie rozpaczliwie pociągnąłem kierownicę w lewo. Wszystko szło za
szybko. Tylko jestem jeszcze świadomy o jakimś dość ciężkim stuk
nięciu. Wóz przeszedł koło drzewa. Spróchniały dach wozu całko
wicie został oderwany i my z wozem - było nas sześciu - dwa razy
zrobiliśmy salto mortale w dół na pole ryżowe. Na polu było dość
dużo wody i sitowie. Samochód wylądował na jednej stronie, koła
‘ zawieszone na boku. Ja zostałem wykatapultowany do wody i sito
wia przez zdarty uprzednio dach. Pierwszy też się od razu pod
niosłem, ażeby pozbierać siebie i innych.
Jakoś wszyscy żeśmy się wygramolili z wody i z wozu. Zal mi
było staruszków z Francji i ich syna. Jemu znowu było żal mnie.
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Niech będzie Bóg błogosławiony i Jego Matka Najświętsza, że
mogę pisać ten list do Was po tym, co się stało i w ogóle, że wszyst
ko tak idzie jakby się nic nie stało, bo przecież nikt z nas mimo cię
żkiego upadku nie został ciężko zraniony, a małe draśnięcia się nie
liczą.
W tydzień po wypadku wziąłem sam ambulans z Puri do Bhubaneshwaj, ażeby ostatecznie otrząsnąć się z wrażeń wypadku. List ten
kończę prawie miesiąc po rozpoczęciu go. Dzisiaj jest 19 września.
Jestem w Ghamynda, trzeci dzień naszych rekolekcji. Rekolekcjoni
sta przyleciał z Londynu. Powoli wyrabia się zwyczaj, że mamy za
morskich rekolekcjonistów...
Garść późnych wiadomości: moje cztery skrzynie nadeszły
szczęśliwie do Puri. Po drodze z Bombaju do Puri, ktoś na nich pra
cował niemiłosiernie, ale polska stal się nie dała. W ten sposób za
wartość skrzyni dowędrowała szczęśliwie do miejsca przeznacze
nia. Jeszcze raz chcę za nie podziękować wszystkim tym, którzy je
wysyłali, szczególnie fratrowi Oleksiakowi. Czekam teraz trochę
niecierpliwie na nasze polskie dzwony: jeden dla katedry w Shubaneswar, a drugi dla Puri... Cała Archidiecezja czeka na ich przyby
cie... Mam zamiar zbudować tu wkrótce nowy kościół, więc czekam
na dzwon, który się bardzo przyda...
Niedawno miałem wstrząsające przeżycie w Lerpers kolony.
Zawołali mnie do lepianki, gdzie umierała średniego wieku niewia
sta - trędowata. Zawołała mnie do siebie. Gdy się zbliżyłem i przy
kucnąłem przy chorej - umierająca niespodziewanie podniosła
swoją rozognioną rękę i zaczęła głaskać moją twarz... „Ojcze, je
stem Twoją córką, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie”!... Po
wiedziałem jej o dobrym Bogu Ojcu, który kocha wszystkich, szcze
gólnie trędowatych, bo mnie do niej posłał... Umarła następnej
nocy... Dziwne uczucia budzą się w takiej chwili... Też wdzięczność
ku Chrystusowi, że posłał mnie do tej ostatniej owieczki, ażeby za
nieść jej wieść o dobrym Bogu. Nasza obecność w takim miejscu i
warunkach Go zwiastuje.
Ciebie Ojcze i wszystkich Przyjaciół Misji serdecznie pozdrawia
misjonarz z Indii
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 26 października 1978 r.
Drogi Ojcze Kazimierzu!
Obudziłem się w nocy. Przed ponownym zaśnięciem postano
wiłem napisać ten list. Najpierw dziękuję Tobie serdecznie za pa
mięć o mnie i Puri, zadokumentowaną tak wymownie przesyłkami
z Lublina.
Nie przypominam sobie dokładnie, kiedy ostatnio pisałem do
Ciebie. Wyobrażam sobie dobrze Twoje czekanie na znak życia ode
mnie.
Jestem tutaj sam. Za dnia ludzie nie dają spokoju, przychodzą z
różnymi sprawami, późno wieczorem już nie. mam siły do pisania.
Na zmęczenie wpływa wiek i klimat.
Dnia 20 sierpnia miałem dość nieprzyjemny wypadek samocho
dowy. Chciałem podwieść na lotnisko późno wieczorem moich nie
spodziewanych gości: jednego francuskiego księdza, pracującego w
południowych Indiach, który przyjechał do Puri razem ze swoimi
staruszkami - rodzicami z Francji.
Spędzili radośnie dzień w Puri. Późnym wieczorem podwoziłem
ich „jeepem” ambulansem na lotnisko do Bhubaneswar 5 8 km od
Puri. Była niedziela. W następny piątek mieli odpłynąć polskim
statkiem z Kalkuty do Europy. W ten wieczór bardzo padało. Mój
ambulans zrobił już jakieś 40 km drogi, gdy naraz wszedł w dziki
poślizg na nowo zrobionej drodze... nowe doświadczenie dla mnie.
Bogu dzięki, że mimo wąskiej drogi i lecących na mnie drzew,
byłem świadomy, że nie wolno zderzyć się z drzewem. Ambulans
ostatecznie zszedł z drogi, dwa razy się przewrócił i wylądował na
polu ryżowym, zalanym ponad kolana wodą. Zderzenie z ziemią
spowodowało, że cały dach samochodu został zerwany, dzięki cze
mu, ja osobiście zostałem wyrzucony przez ten nowo stworzony
otwór do wody. Poturbowani pasażerowie, wszyscy jakoś się pod
nieśli i o własnych siłach mogli dokończyć podróż schwytanymi
przygodnie przejeżdżającymi pojazdami. Niech będą za to dzięki
Bogu i Jego Matce Przenajświętszej.
A teraz przesyłki z Lublina: Wszystkie książki otrzymałem
włącznie z „Biblioteką Kaznodziejską”, przesyłaną pocztą lotniczą.
Bardzo za nią dziękuję. Również otrzymałem dwie paczki z książka
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mi, które nadchodziły do Puri pojedynczo, gdy byłem w domu na
wakacjach i zostawały zwracane, nie wiem przez kogo. Zapakowa
liście je w dwie paczki i wysłaliście do Puri. Te paczki nadeszły. W
maju pisałem dziękczynny list do Ciebie Ojcze.
Teraz wspomnę o przesyłkach od czerwca do obecnej pory:
12.06.78
- 15 paczek od Koła Naukowego Teologów,
Al. Racławickie 4. Dotychczas nie dziękowałem im. Kazik odwiedź
tych zacnych młodych przyjaciół misji... podziękuj im przynajmniej
pośrednio. Napiszę później.
24.01.78 - jedna paczka od Ciebie
25.08.78 - jedna paczka od Ciebie
25.09.78 - dwie paczki od Ciebie
29.09.78 - jedna paczka od Ciebie
24.02.78 - 7 paczek na adres Sióstr Miłosierdzia
18.03.78 - 10 paczek na adres Sióstr Miłosierdzia
19.04.78 - 20 paczek na adres Sióstr Miłosierdzia
26.06.78 - 23 paczki na adres Sióstr Miłosierdzia
28.07.78 - 18 paczek na adres Sióstr Miłosierdzia
05.08.78 - 6 paczek na adres Sióstr Miłosierdzia
Aż mi wstyd Kazik, że zaraz nie mogę odpowiadać na Wasze
przesyłki. Ile te Wasze paczki przynoszą dobrego, że trudno opisać.
Od 1 stycznia do 30 czerwca 1978 r. nasze „Leprosy First Aid
Centre” odkryło 116 świeżych wypadków trądu (dała leczenie
przeciwtrądowe dla 264 pacjentów), ile razy mamy Leprosy...
(2 razy na tydzień) na ogół przeciętnie 188 chorych dostaje lekar
stwa. Trudno nawet policzyć ilość chorych leczonych polskimi le
karstwami. Jedno jest pewne, że bez tych przesyłek z kraju niewiele
moglibyśmy zrobić.
Dziękuję Tobie i wszystkim Przyjaciołom Misji z Lublina od sie
bie i w imieniu tych, co doznali ulgi dzięki waszym lekarstwom Bóg zapłać!
Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Sióstr Karmelitanek.
Specjalne dzięki za Rifampicin.
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 27 kwietnia 1979 r.
Kochany Ojcze Bronisławie!
Piszę ten list do Ciebie po długim czasie. Nie gniewaj się na mnie
i nie myśl, że to tylko o Tobie zapominam i nie pisuję. Jest to moja
ogólna choroba listowa. Brak czasu jest jej największym sprzymie
rzeńcem. Może nie tyle brak czasu, ile brak wytrzymałości fizycz
nej. Na list rezerwuje się zawsze wieczór, a gdy on przyjdzie, ma się
dość siły, ażeby wziąść dla wytchnienia interesującą książkę, ale jest
jej za mało na wysiłek pisania listów. Obecnie od początku kwietnia
mamy na dodatek prawdziwą parownię, albo ruską łaźnię, w której
się cały dzień obracamy. Weź na przykład teraz, godzina trzecia po
obiedzie. Gdy piszę ten liścik termometr wskazuje 41 stopni Celsju
sza w pokoju. A że nasz kościółek położony jest tylko 20 minut dro
gi od morza, cala para morska spływa ustawicznie po ciele każąc
człowiekowi czuć się mizernie. Mimo tego pracuje się, chociaż na
niskich biegach. Coś o Puri. Koło kościółka wyrosły dwa budynki:
jeden przeznaczony na centrum dialogu, a drugi jako budynek
mieszkalny dla duchowej obsady centrum dialogu. Nasz kontraktor
buduje ten projekt w żółwim tempie już cały rok. Pod tym wzglę
dem trzeba się na niego pożalić. Z drugiej strony budowa jest solid
na i jestem z tego zadowolony. Centrum dialogu ma wielką salę czytelnię „reading room” i na wyższym piętrze „referend library”.
Z „reding room” wchodzi się do małego zacisznego zakątka „reflection room” małej kapliczki, która będzie gościła wielki krucyfiks i
obrazy liturgiczne, zmienne na tym stałym tle. Centrum dialogu ma
też dość pokaźny „book stall”, stoisko na sprzedaż książek, za pięk
nym zaszklonym oknem wystawowym. To miejsce ma zaspokoić
głód posiadania dobrej książki, której tutaj ludzie odczuwają wielki
głód. Na przykład tutaj można kupić Ewangelię, która jest bardzo
poszukiwana przez starych i młodych. W pobliżu centrum dialogu
jest drugi budynek z czterema pokojami, kuchnią i jadalnią. Jest on
przeznaczony dla obsady centrum dialogu. Proboszcz tutejszego ko
ściółka też tam będzie mieszkał. Zrobiliśmy więcej pokoi, ażeby dać
okazję strudzonym współbraciom SVD i innym odpocząć sobie na
wakacjach nad morzem w Puri, bo mimo gorączki itd. jest woda do
kąpania i wspaniałe chłodne wieczory. W związku z tym centrum
dialogu zwróciło się do o. Skóry o pomoc w postaci przejęcia
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tysiąca intencji mszalnych, które nasz Arcybiskup już ma w pogoto
wiu dla mnie, o ile zielone światełko od was przyjdzie. Moglibyście
przejąć nawet dwa razy tyle i nasze Polskie SVD zapisze się złotymi
literami w Puri, dając najpierw jednego ze swoich, a potem dzielnie
go wspierając. Wasza pomoc będzie użyta jak złoto i jako takie ce
niona. Bronek, zobacz, co będziesz mógł dla mnie zrobić i napisz mi
szybko. Ciężko mi, że nie pisuję, a jak pisuję, przychodzę z taką pro
śbą. Niech i za nią będą Bogu dzięki, bo inaczej może w ogóle bym
nie pisał. Druga sprawa, Bronek, co się stało z moimi dwoma dzwo
nami. Nasz Arcybiskup niedawno powiedział, ja jestem bardzo za
dzwonami, szczególnie w takim miejscu jak Bhubaneswar (jego
miejsce) i Puri, gdzie wobec braku liczebnego świadectwa dla Chry
stusa, będą one zwiastowały wszem i wobec „radosną” nowinę.
Gdy słyszę każdego dnia głos gongów, dochodzący z każdej strony
(Puri jest przeczulonym miejscem pątniczym hinduistycznym),
moja tęsknota za „dzwonami” prawie nie daje mi spokoju. Pisaliś
cie, że one są już gotowe. Co się stało? Prosiłem o. Skórę i o. Bonę
o przesłanie mi tak zwanego „Invoice’u”, coś w rodzaju rachunku,
gdzie wartość dzwonu będzie podana. Potrzebne jest to dla nas, aże
by się postarać o pozwolenie wwozu do Indii. Bronek, patrz, ażeby
gdy Ojciec Święty będzie u Was w kraju, tutaj u mnie polskie dzwo
ny będą głosiły tę samą radosną nowinę. Prawie że mi się to należy
za ofiarę, że nie będę brał udziału w uroczystościach czerwcowych.
W kolonii trędowatych pracujemy razem z siostrami.
Chciałbym pocalowć te wszystkie kochane ręce, które pukają i
przysyłają lekarstwa, bandaże, którymi możemy skutecznie poma
gać biedakom. Powiedz to wszystkim.
Z Bogiem. Ściskam Was wszystkich
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 29 maja 1979 r.
Kochany Ojcze Kazimierzu!
Piszę ten list, chociaż wiem, że gdy go otrzymasz, nie będziesz
miał czasu na jego czytanie, tyle tam u was będzie emocji, przeżyć w
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związku z przyjazdem Ojca św. do Polski. Szkoda, że nie będę mógł
przeżywać z Wami tych dni, nawet za pomocą telewizji, bo jej u nas
nie ma. Będę się za to częściej modlił za Was, za Ojca świętego i za
naszą Ojczyznę. Wiesz, Kazik, jest to coś wspaniałego, co obecnie
przeżywamy.
Krótkie wiadomości o Puri. Mamy obecnie straszną gorącz. W
pokoju ponad 40 stopni C. Wydajność pracy bardzo się zmniejsza z
tego powodu. Czeka się i czeka na monsum, a jeszcze więcej na dni
po monsunie, które dopiero się zaczną we wrześniu.
Paczki ... po 1 maja otrzymałem znowu dwie paczki. Bardzo
Wam za nie dziękuję. Dziękuję szczególnie za Rifampicinę. Tutaj
jest to lekarstwo nieosiągalne z powodu wysokiej ceny. Wyobraź
sobie biedną matkę, która przychodzi ze swoją dorosłą córką do na
szego St. Arnold’s Laboratory. Panika na twarzy matki, bo u córki
coraz widoczniej rozwija się „patches” białe, pozbawione czucia
plamy na twarzy i ciele. Każdy wie, że to trąd. Jedyne zbawienie dla
matki i córki, by te plamy jak najszybciej zginęły, przynajmniej żeby
się zrównały jako tako z kolorem ciała. Rifampicina robi to w ciągu
dwu tygodni... poza tym zabija zakaźne bakterie, usuwając niebez
pieczeństwo zarażenia dla innych. Ojcze Kaziku, gdybyście tak w
każdej paczce mogli przysłać nawet tysiące ryfampiciny, możesz być
pewny, że pójdzie ona do najbiedniejszych i że otrze wiele łez, a
jeszcze więcej usunie gór rozpaczy i lęku z serc zalęknionych cier
piętników.
Z Bogiem z serdecznymi pozdrowieniami z Indii dla Ciebie i
wszystkich Przyjaciół misji z Lublina pozostaje Wasz misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 28 listopada 1980 r.
Kochany Bronku!
Serdecznie dziękuję Tobie za Twój list gwiazdkowy. Nadszedł
dnia 27 listopada 1980. Miłe są wiadomości od Was. Ojciec Zyg
munt z Rzymu przesłał mi Wasz wspaniałomyślny dar. Otrzymałem
go dnia 28 listopada. Wiadomości z roku 1980 bardzo interesujące.
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O spaleniu się Górnej Grupy pisały gazety indyjskie - „Zakład dla
umysłowo chorych w pobliżu Warszawy, w Górnej Grupie, uległ
pożarowi”. Tyle gazety indyjskie. Dzięki Bogu potrafiłem ulokować
miejscowość w jej prawdziwym położeniu geograficznym. Przyszło
mi na myśl, że może teraz zakład zostanie nam oddany. Interesuje
mnie plan na 1981 r. Bardziej jeszcze z zainteresowaniem patrzę w
przyszłość, na plan roku 1982, w którym możemy się znowu spo
tkać.
Czekam z niecierpliwością na Felka i Antosia Koszorza. Ufam,
że będzie im dobrze tutaj w Indiach, bo też wybrali najlepszą porę
na podróż tutaj... i najlepszą na robienie zdjęć. Dzwon „Zdrowaś
Maryja” już dzwoni na całe Puri od dnia 19 września. Drugi zacznie
głosić chwałę Bożą w Bhubaneswar, siedzibie naszego Arcybiskupa,
od dnia 8 grudnia. Nie mogę Ci nawet opisać, jak mnie ten głos
dzwonu raduje i podnosi na duchu. Obecnie jest jeszcze na prowi
zorycznej wieży.
A teraz, Bronek, ważna praca dla Ciebie. Tak mnie się widzi, że
przez o. Białka zostały wysłane dwa transporty z rzeczami do Indii
na mój stary adres: Archbishop Henry D’Souza, for Fr. Marian
Żelazek, Lepers’ Colony, Puri.
Pierwszy transport: 10 skrzyń, a drugi 15 skrzyń. Jeden z tych
transportów jest przeznaczony dla pani dr Koperska, którego już się
zrzekła dla naszej misji w Puri, bo sama wraca do kraju. Teraz patrz:
Te dwa transporty nie są pokryte żadnymi dokumentami. Nie ma
„Bill of Landing”, który wystawia Hartwig, a bez niego nie można
dostać, albo wydobyć skrzyń z urzędu celnego i portu. Proszą na
tychmiast mi pomóc w tym względzie i posłać następujące doku
menty odnośnie do każdego transportu:
1. Bill of Landing (Hartwig)
2. Invoice... od was to znaczy listę artykułów odnośnie do każ
dej skrzyni z mniej więcej podaną ceną, najlepiej w dolarach.
2. Declaration, orzeczenie, że jest to dar od was dla biednych tu
taj w Indiach.......
To wszystko na dziś. Jeżeli nie zdążę z innym listem przed
Gwiazdką, proszę, przyjmij moje serdeczne życzenia gwiazdkowe i
noworoczne dla Ciebie, dla każdego Współbrata w Chludowie i dla
całej, miłej polskiej SVD. W miłości Słowa Bożego.
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, Gwiazdka 1980 r.
Drodzy Przyjaciele Misji!
Zbliża się moja trzydziestapierwsza Gwiazdka na misjach w In
diach. Każda Gwiazdka jest miłosnym przypomnieniem, że „Słowo
Boże ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Ten list ma Was
upewnić, że Wasz hinduski misjonarz będzie się modlił za Was u
żłóbka: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą” ...
błogosław tych wszystkich, którzy chociaż daleko ode mnie, przez
swoje modlitwy i ofiary, przez swoje miłe listy i inne znaki pamięci
wraz ze mną pracują na indyjskiej niwie misyjnej, ażeby Twoja do
broć i miłość była znana wszędzie. Dzieląc się niewidzialnie z Wami
opłatkiem, chcę się też podzielić z Wami okruszynami wiadomości
z mojej pracy misyjnej w 1980 r. Dnia 19 stycznia mieliśmy inaugu
rację naszego centrum dialogu religijnego w Puri. Piękna czytelnia z
biblioteką, sala wykładowa przyciąga od tego dnia codziennie po
nad stu ludzi. Był to mój sen o Puri, miejscu pielgrzymkowym, hin
duistycznym, z piękną świątynią Dżaganath i 25 tys. hinduistycz
nych kapłanów, ażeby otworzyć neutralne miejsce, gdzie religie
mogą się spotkać, gdzie razem „rozmawia się” o Bogu i razem się
modli. Nowe centrum jest częściowym wypełnieniem tego snu.
Przy tym projekcie nasza misja zadłużyła się. Wiem, że pomożecie,
ażeby wybrnąć z długów.
Dnia 14 września tego roku tysiące bogobojnych hinduistów
zeszło się w Puri, ażeby zanurzyć się w świętych wodach naszego
morza zatoki Bengalskiej. „Buro Diboso”. W tym dniu konstelacje
gwiazd zeszły się razem właśnie w czasie tego święta, zdarzenie raz
na 20 lat. Kąpiel w morzu miała dać spragnionym zbawienia hinduistom dodatkową jego pewność. Była to niedziela. Po Mszy św. mie- liśmy poświęcenie naszego polskiego dzwonu, dar polskiej prowin
cji SVD dla Puri. Po poświęceniu dzwon z wyrytym na nim po
polsku imieniem „Zdrowaś Maryja” po raz pierwszy rozdzwonił się
nad całe Puri, docierając do tysięcznych rzesz hinduistycznych ze
swoją nową pieśnią o miłości Bożej i o zbawieniu. Tego samego
dnia dla Puri i okolicy zaczęła się ponura walka z niesłychaną od lat
powodzią. Niedaleko od Puri urodzajna nizina stała się naraz wiel
kim morzem. Ludzie chronili się na drzewach albo w wyższych
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miejscach. Nasz maleńki kościółek z Puri pospieszył z pomocą. Jak
tylko lawina deszczu ustała, otworzyliśmy połową kuchnię w
dwóch wioskach zdruzgotanych powodzią. Żywiliśmy w nich po
nad 800 łudzi. Siostry miłosierdzia zajęły się ponadto chorymi. Na
bita nyska z ugotowanym ryżem usuwała głód i wlewała nową otu
chę i nadzieję do serc biednych powodzian. Przy tegorocznym stole
wigilijnym chcemy też pamiętać o naszych trędowatych z Puri. W li
stopadzie minęło 5 lat od rozpoczęcia naszej pracy w kolonii trędo
watych. W 1980 roku mamy 780 chorych na trąd w naszej opiece.
Dostarczamy im lekarstwa dzięki tym kochanym paczuszkom z kra
ju, pakowanymi Waszymi rękami i wysyłanymi pocztą do nas.
Wiem, że dużo Was to kosztuje. W imieniu nieznanej Wam nędzy i
nędzarzy całuję dziś podczas Gwiazdki z wdzięcznością te Wasze
kochane ręce. W kolonii mamy tak zwany „Mercy Kitchen” „Kuchnia Miłosierdzia”, która w tym roku opiekuje się całkowicie
60 trędowatymi, którzy nawet nie są zdolni żebrać z powodu wieku
czy innej dolegliwości. Nasze „Joruri Kutiro” - „S.O.S Schronisko”
dała przytułek 116 bezdomnym trędowatym. Ostatkiem sił dowle
kli się do nas, tak bardzo przypominając moje czasy z obozu pod
czas wojny. Dajemy im schronienie, wyżywienie, opiekę lekarską i
to czego najbardziej potrzebują: miłość. Przy kolonii założyliśmy
piękny ogród, który chociaż na piasku, wspaniale wygląda. 22 trę
dowatych ma tam dzienny, ludzki zarobek. Kończę ten liścik
gwiazdkowy, polecając Was wszystkich opiece Bożej.
Dziękuję za wszystko.
O. Marian Żelazek SVD

Chludowo, dnia 10 sierpnia 1983 r.
Moi Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Misyjni!
Dnia 9 maja znowu po pięciu latach stanąłem na ojczystej ziemi.
Moje wakacje będą trwały pięć miesięcy. W październiku wracam
do Indii, mojej przybranej, drugiej Ojczyzny, gdzie już spędziłem
więcej niż połowę mego życia.
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Z okazji mojego pobytu w Polsce chcę Was serdecznie pozdro
wić i podziękować za wszystko, coście dla mnie zrobili w czasie
33 lat pracy misyjnej, a szczególnie w czasie ostatnich ośmiu lat w
Puri, mojej nowej placówce misyjnej. Dziękuję za życzliwość oka
zaną przez listy, paczki, ofiary pieniężne, a przede wszystkim przez
modlitwę. Niech Pan Bóg Wam za to wszystko zapłaci i hojnie
pobłogosławi.
Puri, miasto nad zatoką Bengalską w Indiach, jest tym dla hinduistów czym Częstochowa w Polsce dla katolików. Mówią, że do
10 tysięcy pielgrzymów przewija się dziennie przez to miasto. Ce
lem, do którego zdążają, jest wielka świątynia Dżaganatha, „Pana
Świata”, obsługiwana przez 16 tysięcy kapłanów, tzw. pandów,
spełniających przeróżne funkcje w świątyni w różnych czasach.
Hinduizm ma dwie drogi prowadzące do Boga: dian marg droga
rozmyślania, ta doskonalsza i bhakti marg - droga liturgicznego
kultu, pokazująca się przez śpiew, ofiary i inne praktyki religijne,
otwarte dla każdego przeciętnego człowieka. Puri jest miejscem,
gdzie praktykuje się bhakti marg. W tym celu wielka świątynia Dż
aganatha otwarta jest od godz. 4.00 rano do 12.00 w nocy.
Oto w najogólniejszych zarysach scena mojego obecnego misjonowania. „Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczy
cy... jest podobne do kwasu, który kobieta zaczyniła w trzech mia
rach mąki” (Mt 13,31-33). Rola ziarnka gorczycy i kwasu jest
związana z cierpliwością i głęboką ufnością w Chrystusa. Nasze misjonowanie w hinduistycznej Częstochowie polega na świadomym
wysiłku, ażeby być świadkami Ewangelii. W tym celu jest skierowa
na nasza praca w osiedlu trędowatych i gotowość zaangażowania
się do pomocy miejscowej ludności w każdym czasie. Powodzie,
które zalewają i niszczą okolice Puri prawie co drugi rok, dają nam
do tego wspaniałą okazję. „Ażeby Chrystus był obecny w Puri,
otworzyliśmy w pobliżu naszego kościoła piękne centrum religijne
go dialogu. Ma ono czytelnię, bibliotekę, salę wykładową, pokój
modlitwy i rozmyślania, kiosk sprzedaży książek i innych pamiątek
chrześcijańskich. Zostało ono otwarte dnia 19 stycznia 1980 roku.
Prawie z miejsca stało się pewnego rodzaju atrakcją Puri. Dziennie
uczęszcza do niego ponad 100 ludzi, przeważnie studenci uniwersy
teccy. Po moim powrocie z wakacji zabiorę się do budowy nowego
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kościółka. Ufam, że podobnie jak centrum dialogu, będzie on przy
ciągał do siebie naszych braci hinduistów. Jest on tak zaplanowany,
że jego zewnętrzny wygląd ma zapraszać każdego do wzięcia
udziału we wspólnej modlitwie wśród dymu kadzideł, kwiatów i
śpiewu „bhajans” - chorałowych pieśni. Jestem święcie przekona
ny, że najważniejsza część dialogu między chrześcijaństwem a hin
duizmem będzie się dokonywała we wspólnej i przez wspólną mo
dlitwę. Nowy kościółek w Puri ma być w tym pomocny. Zapraszam
Was wszystkich do dołożenia choćby jednej cegiełki do jego budo
wy. Możecie to zawsze zrobić przez nasze domy misyjne Werbistów, jak na przykład przez nasz dom misyjny w Chludowie.
Niech Matka Najświętsza ma Was w Swej Opiece. Proszę o mo
dlitwę za nie i przyrzekam pamiętać o Was w moich modlitwach.
Wasz misjonarz O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 20 lipca 1984 r.
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wosiński
Biuro Misyjne, Warszawa
Najdostojniejszy Księże Biskupie!
Dużo czasu minęło od mojej wizyty u Księdza Biskupa w War
szawie. Byłem wtedy razem z moim bratem Stanisławem. Już daw
no wybierałem się w tą moją podróż listową do Księdza Biskupa, ale
zawsze coś stało na przeszkodzie. ... a moje noce są już pod pra
wem: „Spiritus promptus, caro autem infirma” (Duch ochoczy, lecz
ciało słabe). Tak czy tak mój dzień kończy się na ogół o godzinie
11.30 w nocy, a o godz. 5.00 rano budzik woła do wstawania. O
godzinie 6.00 rano mamy codziennie Mszę św. Tutaj dzień pracy,
albo lepiej powiedzieć, czas ogólnego budzenia się jest bardzo wcze
sny, chociaż pracę na przykład w biurach, zaczynają dopiero o go
dzinie 10.00. Moja powrotna podróż do Indii prowadziła przez
Rzym, gdzie zatrzymałem się na trzy dni. Od 1945 do 1949 roku
studiowałem w Rzymie na San Anselmo, dlatego zawsze radośnie
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wracam do „żakowskich” stron. Nie miałem szczęście, ażeby zoba
czyć Ojca świętego, nawet na wspólnej audiencji, ale przyobiecany
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z depozytu Watykańskiego
otrzymałem. Będzie umieszczony on w naszym nowym kościele
Puri, którego budowa się już zaczęła. Zaczęła się z wielką wiarą w
Opatrzność Bożą, że potrzebne fundusze się znajdą. Kościół będzie
kosztował ponad 800 tysięcy indyjskich rupii, mniej więcej 80 tys.
dolarów. Podczas moich wakacji w Polsce przyglądałem się naszym
nowym, wspaniałym kościołom i tak sobie marzyłem, aby nasz
nowy kościółek w Puri był choćby cząstką tego. Ksiądz Biskup przy
rzekł przyczynić się częściowo do tego, przyjmując na ten cel dwa
tysiące intencji mszalnych. Jednym z życzeń Ks. Biskupa było, ażeby
Nasze Zgromadzenie, mianowicie o. Poćwiardowski, zajął się ich
rozprowadzeniem po otrzymaniu odpowiedniej sumy od Ks. Bisku
pa. Wspomniałem o tym naszemu O. Prokuratorowi Misyjnemu.
W niniejszym liście zwracam się oficjalnie do Waszej Ekscelencji
z prośbą o przyjęcie dwóch tysięcy intencji mszalnych „ad intentionem dantis” na budowę naszego nowego kościoła w Puri.
Dołączam rekomendację naszego ks. Biskupa misyjnego. Niecałe
15 minut drogi od naszego miejsca znajduje się wspaniała świątynia
Dżaganatha, „Pana Świata”. Jest ona 65 m wysoka od poziomu uli
cy, przyciągająca tysiące hinduistycznych pielgrzymów każdego
dnia. Świątynia ta ma 16 tys. kapłanów, spełniających najprzeróż
niejsze funkcje w świątyni: każda rytualna drobnostka jest wykony
wana przez innego kapłana. Ponieważ u hinduistów kapłaństwo jest
rodzinne i dziedziczne, już młodemu pętakowi w kolebce
przysługuje ta godność. Posyłam dwie widokówki odnoszące się do
świątyni Dżaganatha. Ufam bardzo, że nasz nowy kościółek będzie
reprezentował się dostojnie wobec świątyni hinduistycznej. Zainte
resowanie nim jest wielkie. Niedawno temu główny kapłan
świątyni Dżaganatha posłał wiadomość przez naszego doktora,
„ażeby powiedział Ojcu, żeby umieścił motywy z Orissy, gdy będzie
malowany kościół”. Niech Pan Bóg pobłogosławi, ażeby ten nowy
kościół naprawdę stał się „znakiem” obecności Chrystusa w tym
mieście hinduistycznym i pielgrzymkowym.
Kończę na tym mój dzisiejszy list. Jest on jeden z niewielu, które
w ostatnich tygodniach napisałem. Przyrzekam moją pamięć w mo
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dlitwie i tak bardzo proszę o modlitwę ks. Biskupa i Jego
błogosławieństwo.
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 5 lipca 1985

r-«

Drodzy Przyjaciele i Współbracia!
Zawsze, gdy otrzymuję wiadomość z Ojczyzny, że o mnie pa
miętacie i wspomagacie moją pracę misyjną hojnymi darami, chcę
okazać moją wdzięczność, modląc się do Wszechmogącego Boga,
by Wam wynagrodził Swym błogosławieństwem i pokojem. Dziś
piszę list, aby Wam moim współmisjonarzom w dalekiej Polsce do
nieść coś o sobie i mojej pracy, którą mogę wykonywać dzięki Wa
szej pomocy. 1 czerwca upływa 10 lat od mego przybycia do Puri.
Po 25 latach pracy misyjnej w dżungli Sundargarh, w stanie Orissa,
stałem się nagle misjonarzem wśród brahminów, kolatrasów i in
nych wyższych kast w Puri, świętym mieście hindusów. Miasto leży
nad zatoką Bengalską, w południowo-wschodniej części Orissa. Re
formator hindu i zarazem filozof, Shankaracharia, wybrał Puri w
IX w. jako miejsce zamieszkania dla siebie i czterech swoich „jagat-guru”, najwyższych nauczycieli świata. Ich zadanie polegało i
jeszcze polega na tym, by strzec ortodoksji hindu i je rozprzestrze
niać. Sercem Puri jest hinduska - 65,43 m wysoka, świątynia boga
Jagannath, Pana wszechświata. Przez jej cztery bramy przelewa się
dziennie około 10 tysięcy pielgrzymów - wyłącznie hindusów pragnących widzieć objawienie bóstwa. Codzienny rytuał
(obrządek) święty zaczyna się rano, a kończy się o pierwszej w nocy.
Składają się nań 24 rozmaite funkcje. Najważniejszą z nich jest ofia
rowanie różnego rodzaju pokarmów. Ofiara raz złożona Panu Ja
gannath nazywa się „mahaprasada”, coś w rodzaju naszej ofiary w
kościele. „Mahaprasada” przygotowuje się w kuchni świątyni, któ
ra - jak się powiada - może zaopatrzyć dziennie sto tysięcy osób.
„Mahaprasada” nie jest bezpłatne, pielgrzymi muszą ją nabywać.
Kuchnia posiada 200 pieców, które są obsługiwane przez około
400 „supakalów” - kapłańskich kucharzy.
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W ciągu roku obchodzi się w Puri 62 świąt. Ryt kąpieli i święto
wozów, to dwa największe wydarzenia w liturgicznym roku. Dla
tych, którzy już nie mogą chodzić albo są za starzy, by utrzymać się
przy życiu żebraniną, urządzono bezpłatną kuchnię. Kuchnia ta za
opatruje codziennie około 50 chorych. Niestety, z powodu braku
pieniędzy trzeba tę liczbę ograniczać. Koszt utrzymania jednego
podopiecznego wynosi na miesiąc 180 rupii. Mamy jeszcze inne
urządzenia służące rehabilitacji. Jeden warsztat produkujący orto
pedyczne obuwie, zaopatruje corocznie każdego trędowatego w
parę specjalnych sandałów. Do ich produkcji nie używa się żadnego
gwoździa. Specjalna małokomórkowa guma spełnia to samo zada
nie. Para takich sandałów kosztuje 30 rupii, z czego korzystający
płaci 10 rupii jako cenę uznania. Nabyliśmy półtora akra piaszczy
stej ziemi, którą 20 trędowatych zdolnych do pracy, przemieniło w
piękny ogród, z czego są bardzo dumni. Najnowsze uzupełnienie
naszych starań rehabilitacyjnych stanowi „fabryka sznurów”, w
której 25 trędowatych wyrabia z juty najrozmaitszego rodzaju sznu
ry. Jako surowiec wybrano jutę, ponieważ miękkie włókna mniej
ranią ręce chorych, pozbawione czucia. Dla dzieci otworzyliśmy
piękną szkołę, która nie tylko naucza, lecz dzięki szczególnej opiece
ma także troszczyć się o zdrowie, by je zabezpieczyć przed tą strasz
liwą chorobą. Najważniejszym czynnikiem naszej pracy w kolonii
trędowatych jest nasza fizyczna obecność wśród nich. „Przeklęci”
już nie są przeklętymi. Niewidoczne mury, odgradzające kolonię
trędowatych od świętego miasta, powoli znikają. Rzecz to cudow
na: spotkanie trędowatych z Chrystusem, którego my zastępujemy
albo lepiej: z Chrystusem w nas. Tego doświadczamy niekiedy w
uszczęśliwiający sposób. Konająca, stara matka, leżała w swej cha
cie, która zaledwie była niewiele większa niż jej ciało. Nalegała, by
ją odwiedził kapłan. Poszedłem tam i nachyliłem się nad staruszką,
która leżała na podłodze na macie. Była przytomna. Poczęła mnie
głaskać po twarzy swoją dłonią bez palców i szeptała: „Mój synu, ty
jesteś mój... mam tylko ciebie... mam tylko ciebie”. O, jak piękna ta
pokryta zmarszczkami, twarda i umęczona twarz tej trędowatej
matki! Miała wrażenie jakoby Chrystus wszedł do tej nędznej chaty,
by ją wypełnić Swoją obecnością. Donoszę to Wam, bo wy stoicie za
tymi wydarzeniami, ponieważ pozwalacie nam, misjonarzom,
skosztować owoców Waszej hojnej pomocy.
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Byłoby to za mało, gdybyśmy naszą pracę w Puri ograniczyli do
apostolstwa trędowatych. Trzeba szerzyć Dobrą Nowinę. To było
powodem, że na naszym misyjnym gruncie wystawiliśmy „centrum
dialogu”, by mieć platformę, na której mogą się nasi bracia hindusi
spotkać bezpośrednio z nauką chrześcijaństwa. W styczniu 1979 r.
arcybiskup Henry D’Souza otworzył oficjalnie to centrum. Składa
się ono z czytelni, podręcznej biblioteki i sali wykładowej. Dziennie
korzysta z centrum około 100 czytelników, głównie studentów uni
wersytetu. Zdarzyło się coś cudownego: bariera pomiędzy chrześci
jaństwem i hinduizmem została usunięta, spodziewam się, że na
zawsze. Zachęciło to nas, by pomyśleć o trzecim stadium programu
Zgromadzenia Słowa Bożego w Puri: nowy kościół, który
zastąpiłby starą, walącą się kaplicę z r. 1926. Zrobiono plany, na
początek otrzymaliśmy ofiarę w wysokości 50 000 DM, przekazaną
w testamencie przez niemieckiego misjonarza O. Dohmanna SVD,
który tę sumę przekazał na budujący się kościół w Puri. To dodało
nam odwagi, by podjąć się śmiałego projektu w trzech etapach:
1) rozebrać starą, walącą się kaplicę, taką samą zbudować na innym
miejscu, korzystając w miarę możności z materiału starej kaplicy.
Tak mamy tymczasowy dom modlitwy, który później posłuży jako
centrum katechetyczne i dom parafialny. 2) Wybudować nowy ko
ściół dokładnie na tym miejscu, gdzie stała stara kaplica. 3) Budowa
plebanii. Zgłosili się hojni ofiarodawcy: Generalat Zgromadzenia
Słowa Bożego, organizacja Kościół w potrzebie i siostry Kongrega
cji św. Piotra Clavera. Razem mamy 600 000 rupii. Kościół już stoi
w surowym stanie. Potrzeba jeszcze 400 000 rupii na wymalowanie
i wystrój kościoła. Często prosiłem Was o pomoc dla biednych.
Dziś odważam się prosić o Waszą wielkoduszną pomoc dla samego
Pana, pomoc na Jego kościół, jako widocznego znaku Tego, który
jedynie może zaspokoić głód ludzkiego serca. Zdziwilibyście się
widząc, jak hindusi starają się o swe zbawienie przez ciągle posty,
pielgrzymki, obmywania itd. Widoczna obecność Chrystusa przez
nasz kościół, który stoi prawie w środku świętego miasta Hindu
sów, będzie z pewnością wywierać swój dobry wpływ.
Ze zdziwieniem można zauważyć, jak nasi sąsiedzi hindusi, z
uznaniem obserwują postęp budowy kościoła i zwracają przy tym
uwagę na wszystkie szczegóły. Można powiedzieć, iż cieszą się z
tego, że Chrystus osiedlił się w Puri. Gdy w 1922 r. przybyli do Puri
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pierwsi hiszpańscy misjonarze i zobaczyli gorliwość religijną hindu
sów, jak i ich majestatyczne świątynie oraz byli świadkami ich wielu
świąt, zapisali w swoim dzienniku: „Tu chcemy wybudować piękny
kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny, by Ona skierowała do
Chrystusa serca hindusów, którzy tak głęboko odczuwają głód
Boga”. Oby błogosławiona Dziewica Maryja zapaliła mnie i Was
wszystkich do wykonania tego prorockiego testamentu. Jestem
przekonany, że zostanie wypełniony dzięki wspólnym wysiłkom,
szczególnie dzięki Waszej materialnej pomocy. (Zapraszam Was już
teraz na poświęcenie kościoła, które wyznaczyliśmy na 8 grudnia
1985 r. Jest to przecież święto Niepokalanego Poczęcia Maryi, Pa
tronki starej kaplicy i dlatego i naszego nowego kościoła).
Przyrzekając pamięć w modlitwie, pozostaję z serdecznymi po
zdrowieniami z Indii, szczególnie z Puri.
Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD
Ps. z 18 grudnia 1985 r.
Dziś dopiero kończę mój list. Jest to długi list, dlatego jego pisa
nie trwało tak długo. Czuję się zmęczony i wyczerpany. 11 grudnia,
w ubiegłą środę, mieliśmy poświęcenie kościoła. Marzenia wielu lat
nareszcie się spełniły. Wybudowaliśmy kościół zaciągając pożyczkę,
długi powierzając Opatrzności Bożej. Wiem, że dobrzy ludzie po
mogą nam spłacić długi. Krzyż wysokości 21 m głosi wszystkim
Dobrą Nowinę, że Bóg wkracza w ten świat, czego najlepszym do
wodem jest krzyż Jezusa.

Puri, dnia 20 grudnia 1985 r.
Drodzy Przyjaciele Misyjni!
Z okazji zbliżającej się Gwiazdki 1985 r. chcę się podzielić z
Wami opłatkiem i okruszynami wiadomości z mojej pracy misyjnej
w Puri. Najpierw przesyłam moje życzenia: „Podnieś rękę, Boże
Dziecię, na rodzinę SVD w Polsce, moich przyjaciół misyjnych,
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wszystkich tych, którzy modlitwą i ofiarami wspierają dzieło misyj
ne Kościoła. Daj Im, Panie Jezu, radość, uszczęśliw ich Twoim po
kojem”!
W ostatnią Gwiazdkę urządziliśmy piękną wystawę obrazów bi
blijnych w naszej czytelni. Między drzewami przy kaplicy urządzi
liśmy żłóbek z figurami prawie naturalnej wielkości, zrobionymi z
gliny przez tutejszych artystów. Tłum odwiedzających nie kończył
się. Niektórzy z hinduistów mówili: „Pan Jezus przyszedł do Puri”.
Ufam, że tegoroczna Gwiazdka będzie jeszcze piękniejsza. Nasza
praca misyjna idzie w tym kierunku, ażeby zrobić Pana Jezusa obec
nym w tym na wskroś hinduistycznym ośrodku pielgrzymkowym,
jakim jest Puri. Do uobecnienia Pana Jezusa w Puri przyczyniły się
nasze trzy szkoły katolickie, a jeszcze więcej nasza praca w ośrodku
trędowatych. Kolonia liczy 453 osoby. Kiedyś było to miejsce
„przeklęte przez bogów i ludzi”. Wytrwałe świadectwo chrześcijań
skiej miłości, naszej pracy od 1975 r. usunęło tą klątwę. Tak bardzo
chciałbym na Gwiazdkę pozbierać i przesiać Wam te wszystkie
szepty błogosławieństwa i wdzięczności od tych, co kiedyś sami
przestali wierzyć w samych siebie. Przede wszystkim posyłam Wam
uśmiechy dzieci, których rodzice są trędowaci. Dla nich zbudowa
liśmy piękną szkolę i ośrodek dziecka, tylko 10 minut drogi od ko
lonii. Dzieci spędzają tam cały dzień: mają swoją łazienkę, brodzik,
zjeżdżalnię, boisko na zabawy. Tygodniowa wizyta doktora jest
ubezpieczeniem dla ich zdrowia. Nasze Centrum Religijnego Dialo
gu rozwija się miarowo. Już od dwóch lat dołączyliśmy do niego
tzw. „Information Centre”, które jest w kontakcie listownym pra
wie z trzema tysiącami korespondentów, pragnących wiedzieć coś
więcej o Chrystusie i chrześcijaństwie. Ojciec Edward Seąueira SVD
jest jego dyrektorem. Gdy w 1922 r. pierwsi hiszpańscy misjonarze
przyszli do Puri, jak kronika pisze, byli zafascynowani przepychem i
wspaniałością hinduistycznej świątyni ku czci Niepokalanej, Naj
świętszej Maryi Panny, ażeby ona pociągnęła serca hinduistów ku
Chrystusowi. Dziwne drogi Boże, które mnie wyznaczyły na wyko
nawcę tego „snu”. Dnia 11 grudnia 1985 r. atrakcyjny, nowy ko
ściół, elegancki w kształcie i bogaty w symbolizmie, został uroczy
ście poświęcony przez naszego nowego Arcybiskupa, Rafaela
Cheenatha SVD. Asystował mu ks. Biskup z Rourkeli, kiedyś mój
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student, Rev. Alfons Bilung SVD. 38 kapłanów i 65 sióstr zakon
nych wzięło udział w ceremonii poświęcenia. Po poświęceniu prze
nieśliśmy w uroczystej procesji Przenajświętszy Sakrament ze starej
kaplicy do nowego kościoła. Dużą część uczestników w tej uroczy
stości stanowili nasi bracia-hinduiści. Od maja 1984 r. śledzili po
wstawanie nowego kościoła z ruin rozebranej starej kaplicy. Pan Je
zus nie jest „przybłędą” dla świętego hinduistycznego miasta Puri.
Odłam hinduskiej tradycji uparcie twierdzi, że odwiedził On Puri
jako „pielgrzym i poszukiwacz prawdy”, zanim zaczął swoje dzieło
odkupienia, które zaprowadziło go na krzyż. Jestem przekonany, że
głęboko zakorzenione pragnienie za tym wszystkim, co Pan Jezus
ludzkości ofiaruje, jest odpowiedzialne za tą tradycję. Nasza praca
misyjna w Puri, jak już wspomniałem, stara się świadomie uobecnić
Chrystusa w tym świętym dla hinduistów miejscu: przez nasze
szkoły, apostolat między trędowatymi, przez nasze Centrum Reli
gijnego Dialogu. Nowy kościół jest jakby ukoronowaniem tych
wysiłków. Pan Jezus naprawdę przyszedł do Puri i „zamieszkał w
sposób najbardziej widoczny między nami”. Kościół ma kształt na
miotu rozbitego na piaskach Puri. Swoim kształtem ofiaruje on
schronienie i pokój dla pielgrzymującego ludu wszystkich religii.
Jego kształt przypomina też wielką łódź, gotową wziąć ze sobą
wszystkich ludzi dobrej woli. Jego wysoki krzyż, 21 m od poziomu
ulicy, jakby zawieszony jest na błękitnym niebie, hen ponad wierz
chołkami kokosowych drzew, zwiastując wszystkim radosną, naj
milszą nowinę, że Pan Bóg kocha świat i nas w nim i że Krzyż jest
tego ostatecznym dowodem.
Budowaliśmy ten kościół na długach i z głęboką wiarą w
Opatrzność Bożą, że pomoże je spłacić. Jak raz tak i dzisiaj zwracam
się do Was z prośbą o pomoc, abyście dołożyli tej Waszej kochającej
ręki do wyposażenia wnętrza kościoła i do spłacania jego długów.
Ofiary możecie kierować do naszych werbistowskich zakładów mi
syjnych.
Kończę ten list gwiazdkowy, posyłając Wam całe nasze słonecz
ko z Puri, ażeby w waszych sercach było ciepło i miło, bo „Słowo
stało się ciałem i zamieszkało między nami”!
Wasz misjonarz
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 10 grudnia 1986 r.
Kochani!
Zbliża się moja trzydziesta siódma Gwiazdka misjonarska,
Gwiazdka w Indiach. Przypominam sobie moją ostatnią Gwiazdkę
w Polsce w 1939 r. Potem przyszło pięć wstrząsających Gwiazdek w
Dachau i Gusen. O, jakżeśmy wtedy śpiewali: „Podnieś rękę, Boże
Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”!, kładąc u stóp niewidzialnego
żłóbka przekonanie poety lagrowego: „a że chwała Ojczyzny i z
ofiar Jej synów być może, radosna ma dusza, Boże”! A teraz zbliża
się trzydziesta siódma gwiazdka indyjska. Wieczorem dnia 24 grud
nia będę mówił o Panu Jezusie w hinduistycznym klasztorze Rama
Kriszny do hinduistów. Już tydzień temu zaprosili mnie. W nocy
będziemy mieli pasterkę w naszym nowym kościele. Będę miał
szczególną okazję pomodlić się za Was wszystkich, którzy swoim
zainteresowaniem, modlitwą i ofiarą pieniężną pomogli mi wybu
dować ten piękny, nowy kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej. Niech Boża Dziecina da Wam radość i po
kój, jako nagrodę za waszą hojność. Moje dla Was „Bóg zapłać”
złożę przed żłóbkiem w Puri. Przy tym samym żłóbku chcę się po
dzielić z Wami okruchami wiadomości z mojej pracy misyjnej. Już
11 lat mija, jak w ramach mojego misjonowania pracuję razem z sio
strami w kolonii trędowatych. Choroba trądu nie jest taka straszna i
nie taka zaraźliwa, bo przecież nie stałem się trędowatym. Może być
straszna, gdy ktoś go ma i zaniedbuje leczenie. Ale to już nie jego
wina, ale' raczej wina jego otoczenia, które nie chce wyzbyć się sta
rych przesądów i chorego na trąd odosabnia i w końcu wyrzuca ze
społeczeństwa. Biedak ukrywa swoją chorobę, nie bierze lekarstw,
bo by się zdradził przed innymi i tak pozwala chorobie róść. W ko
lonii mamy tak zwaną „Srodha Roszei ghoro” - „Kuchnię Miłości”.
Opiekuje się ona i co do jedzenia, odzienia itd. 60-ma najbardziej
potrzebującymi pomocy trędowatymi, którzy nawet nie mogą iść
żebrać z powodu podeszłego wieku albo nadzwyczajnych deforma
cji ciała. Kuchnia miłosierdzia kosztuje nas 6500 rupii miesięcznie.
Chociaż wydatek wielki, jej dobrodziejstwa nie można opisać. Gdy
by jednego dnia mielibyśmy ograniczyć naszą pracę w kolonii z po
wodu braku funduszy, tutaj byłaby największa strata i najdotkliwszy
cios dla biednych trędowatych. Ten ostatni rok był świadkiem roz
woju specjalnej szkoły dla dzieci z rodzin trędowatych. Znajduje się
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ona 10 minut drogi od kolonii. Dzieci przychodzą do niej o godzi
nie 7.30 rano i wracają do kolonii wieczorem. Szkoła ma ośrodek
intensywnej troski dla dzieci. Są one w nim dożywiane i dopatrywane. Siostra Anna od Sióstr Miłosierdzia dobrze się stara o radość i
zadowolenie dzieci. Są one moimi największymi i najszczerszymi
przyjaciółmi. Łatwo ich zadowolić i uszczęśliwić, bo w domu nic nie
mają. Mały cukierek przyprawia ich o radość. Czasem można wi
dzieć chłopczyka czy dziewczynkę zabierających ten jeden cukierek
do domu, ażeby podzielić się nim z mniejszą siostrzyczką czy bra
ciszkiem. Szkoła przynosi swoje owoce: mamy młodzieńca w kolo
nii, który z naszą pomocą ukończył uniwersytet, wydział handlowy.
Prowadzi obecnie naszą małą fabryczkę wyrobu lin i powrozów z
juty. Marzeniem naszym jest, by dzieci trędowatych przejęły kiedyś
obecną kolonię trędowatych, już przerobioną we wzorowe, nowo
czesne osiedle.
Z innych wiadomości: prawie rok temu mieliśmy nie byle jakie
go gościa w Puri - panią dr Wandę Błeńską z Ugandy. Nikt by nie
myślał, że ma ona już 75 lat i że pracowała 37 lat między trędowaty
mi w Ugandzie. 18 grudnia jedzie do Polski: anioł nie człowiek.
Wiele dobrego pozostawiła w Puri. I jeszcze: wyobraźcie sobie,
4 grudnia tego roku obchodziłem „Barbórkę” razem z naszymi pol
skimi górnikami, prawie 600 km stąd w Devnagar. Ucieszyli się bar
dzo z polskiego księdza i polskiej Mszy św. Jest ich tam około 150.
Zacni ludzie. Z uszanowaniem dla ich pracy powiedziałem im, że są
też swego rodzaju misjonarzami, przynosząc rozwój i co za tym
idzie, więcej chleba dla ludzii z trzeciego świata.
Czas się pożegnać. Z Bogiem!
Wasz O. Marian Żelazek SVD

Pieniężno, 10 października 1987 r.
Moi Drodzy Przyjaciele!
Czas tak szybko leci, że moje powitanie i pożegnanie się z Ko
chaną Ojczyzną i z najmilszymi jakby odbywało się w tym samym
dniu. Dnia 15 października zaczyna się mój powrót do mojej przy
branej Ojczyzny, Ojczyzny mego życia misjonarskiego, Indii. Czy
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pożegnanie ciężko przychodzi? Byłoby nawet bardzo ciężkie, gdyby
nie było zrównoważone myślą, że tam w Indiach na mnie czekają.
Słusznie więc można mówić nie tyle o pożegnaniu, jak raczej o
„wysłaniu”, któremu towarzyszą modlitwa i błogosławieństwo na
drogę.
Korzystając z pobytu w ojczyźnie, zwracam się do wszystkich
moich przyjaciół misji i misjonarzy, z serdecznym podziękowaniem
za hojną pomoc w postaci modlitwy i ofiar pieniężnych dla mojej
pracy. Dzięki nim mogłem rozwijać moją działalność w osiedlu trę
dowatych. Dzięki nim stanął też w Puri nowy kościół ku czci Naj
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, który poświęciliśmy
dnia 11 grudnia 1985 r.
Czy dzieło skończone? Bynajmniej. Trędowatych i innych ubo
gich zawsze będziemy mieć z sobą. Nasza praca dla nich zależeć bę
dzie od Waszej pomocy. Co do kościoła już się zaczął okres wyposa
żania jego wnętrza. W Gdańsku, w pracowni polskiej artystki, pani
Janiny Karczewskiej, tworzącej w ceramice, powstaje panorama
Drogi Krzyżowej, ołtarz, tabernakulum itd. Złociste płaskorzeźby,
jedna za drugą przechodzą próbę ognia, coraz gęściej zapełniają
pracownię artystki, czekając niecierpliwie na skompletowanie i
przesyłkę do Indii, do Puri. Jedno jest pewne, że nie dostaną się one
tam bez Waszej pomocy.
Gdy wrócę do Puri na początku listopada, powinienem tam za
stać pola zieleniejące się od oziminy ryżowej, studnie i rezerwuary
pełne wody. Tymczasem stamtąd dochodzą złowieszcze wiadomo
ści. Pora deszczowa w stanie Orissa całkowicie zawiodła. Pisze mi
jeden ze współbraci z Indii, że w czasie pory deszczowej nawet nie
używał parasola i że wieśniacy w pewnych rejonach nawet nie orali
swoich pól z powodu braku deszczów. Co to znaczy, wiem z roku
1965: posucha, ogołocone pola i głód zaglądający na wielką skalę
przede wszystkim do chat na wioskach. O, jak bardzo w takich wy
padkach jest konieczna solidarność świata.
Będę się starał informować Was regularnie o mojej i Waszej pra
cy misyjnej w Puri.
Tymczasem żegnam Was, polecam opiece Matki Bożej i proszę
o modlitwę w intencji mojej pracy.
Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 8 grudnia 1987 r.
Moi Kochani Przyjaciele i Współpracownicy Misyjni!
Skierowuję mój pierwszy do Was list po pięciu miesiącach waka
cji w Polsce. Wszystko i wszyscy stoicie mi żywo w wyobraźni. Stary
jakim już jestem i powoli się czuję, nabierałem nowych sił i zapału
do pracy od Waszej życzliwości, modlitw i zainteresowania się
pracą Kościoła na świecie. Już jest za mną to uczucie, że „opusz
czam bezpieczną i przytulną przystań” i wracam na niepewne jutra
morze. Nie wiem, ale w pewnym momencie przy rozstaniu się z naj
droższymi w miłej Ojczyźnie, nagle takie uczucie się rodzi. Powita
nie w „domu”, tym indyjskim, było pełne podniecenia. Pytał mnie
pewien hindus w drodze, czy mam rodzinę i ile mam dzieci. „Pięciu
set” - odpowiedziałem. Rozdziawił gębę. Ja myślałem o tych moich
maluczkich z rodzin trędowatych i o tych wszystkich innych, któ
rych wychowywałem w ciągu moich 37 lat w Indiach. Jakie bogate
jest ojcowstwo kapłana-misjonarza, zbudowane na wyrzeczeniu się
budowania własnej rodziny. Gwiazdka 1987 r. zbliża się szybko.
Będę kolendowal razem z Wami, będę pamiętał o Was u żłóbka w
naszym kościele w Puri. Będę prosił Bożą Dziecinę, ażeby szczegól
nie błogosławiła tym, którzy przyczynili się i jeszcze przyczyniają się
do budowy naszego nowego kościoła w Puri. Zewnętrznie kościół
został wykończony i poświęcony dnia 11 grudnia 1987 r. Teraz
chodzi o jego wyposażenie wewnętrzne, nad którym pracuje p. Ja
nina Karczewska z Gdańska. W jej pracowni rośnie komplet wypo
sażenia naszego nowego kościoła: figury i sceny w pozłacanej cera
mice, powoli gotujące się do podróży, do Indii. Niech Pan Bóg
błogosławi o. Eugeniuszowi Śliwce SVD, który dogląda tego całego
dzieła, aby było gotowe do maja 1988 r.
Najnowszym wydarzeniem po moim powrocie do Puri jest
otwarcie gabinetu dentystycznego w naszej kolonii trędowatych w
Puri. Jaki nieprawdopodobny widok: okaleczony, nieraz cuchnący
od ran trędowaty, siedzący w fotelu dentystycznym, a przy nim
doktor - dentysta, zaglądający do jego wykrzywionej buzi i pra
cujący nad jego uzębieniem, przy pomocy nowoczesnego wyposa
żenia. Wszystko to stało się rzeczywistością, dzięki nieograniczone
mu zaangażowaniu się w ten plan pana inżyniera Wiesława
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Sowińskiego i ks. Proboszcza „Małgorzatki”, obydwaj z Bytomia i
dzięki tym licznym ofiarodawcom, których listę przechowują anieli
w niebie. Tym aniołem - dentystą zaglądającym do ust trędowatych
dla generalnego remontu uzębienia jest p. Jacek Radda, nie z nieba,
ale z Polski, z Żywca. Pracuje jako ochotnik i poświęcił na to swoje
wakacje. Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać”.
Dnia 4 grudnia znalazłem się 700 km od Puri, w miejscowości
Sangram, aby odprawić Mszę św. dla naszych 130 górników, bu
dujących kopalnię węgla na indyjskiej ziemi. Dostali „ich księdza
misjonarza”, więc „Barbórka” wypadła nieoczekiwanie dobrze.
Szkoda tylko, że będą musieli czekać długo na następną pasterską
wizytę.
Wielką niespodziankę sprawiły nam harcerki ze szczepu „Pusz
cza” z Niepołomic - z nadesłanej paczki (wielkiej) z zabawkami.
Paczka przyszła dnia 13 listopada. Właśnie 14 listopada obchodzi
my Dzień Dziecka w Indiach. Urządziliśmy losowanie. Każde ze
180 dzieci wylosowało jakąś zabawkę. Czegoś podobnego nie było
w naszej szkole. Gdybyście Wy, harcerki z Niepołomic, mogły wi
dzieć tę radość dzieci, te ich błyszczące oczy. Bóg Wam zapłać.
Z wdzięcznością też chcę wspomnieć o szlachetnej pomocy, któ
ra w postaci paczek jedno-, dwu kilogramowych przychodzi z Czechosławacji. W 1986 roku przyszło 290 paczek. W 1987 r. z Cze
chosłowacji przyszło 310 paczek. Wielka jest Miłość Boża. Wiem,
że trudno jest wysyłać paczki z drogiej Ojczyzny. Dziękuję za prze
syłki z Gdańska, Kazimierza i za te małe jaskółki, które przychodzą
z Warszawy. Ostatnia miała na opakowaniu serduszko z numerem
54\87.
Już czas się z Wami pożegnać. Podnieś rękę Boże Dziecię,
pobłogosław i uściśnij miłośnie moją kochaną Armię Misjonarską w
dalekiej Ojczyźnie. Ostatecznie to Ty jesteś ich miłym Królem i Wo
dzem.
Wasz O. Marian Żelazek SVD
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Gwiazdka, 1988 r.
Kochani Przyjaciele Misyjni!
„Bogu dzięki!”, że mamy Gwiazdkę, bo inaczej nie mielibyście
tego listu. Na Gwiazdkę czas na chwilę staje i mówi: „Pisz! Napisz
gwiazdkową modlitwę misjonarza!...” „Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej siłę Swoją siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie
wioski z miastami. A Słowo stało się Ciałem i mieszkało między
nami”. Przecież to znana nasza kolęda, powiecie, a żadna gwiazdko
wa modlitwa misjonarza. Prawda to i nieprawda. Jak nie-Polak nie
zrozumie, co znaczy dla Polaka gwiazdka, tak też Wy tam w Polsce
inaczej będziecie tę zwrotkę śpiewali, a inaczej będzie ją śpiewał, a
może szeptał, modląc się daleko od kraju misjonarz. Tak by się
chciało na Gwiazdkę pozbierać całą miłość świata... całą życzli
wość, wzbogaconą miłością Bożą i rozlać ją na Was, moi Ukochani
w dalekiej Ojczyźnie i gdzie możecie być, poza ojczyzną. Niech
Boża Dziecina da Wam radość i pokój, i podtrzymuje w Waszych
sercach, jeżeli nie ogień, to przynajmniej płomyczek szlachetnego
zapału do wszystkiego, co dobre. Niech Wam też wynagrodzi za
wszystko, co robicie dla misji i misjonarza albo misjonarzy. Szcze
gólnie chcę Wam dziś podziękować za Wasz wielkoduszny wkład
do wyposażenia naszego nowego kościoła w Puri. 4 lipca, dzień po
święcenia i wystawy rzeczy sakralnych dła naszego kościoła w Puri
odbił się echem nawet w Indiach. Wspominał o nim ogólnoindyjski
dziennik „Indian Express”. Dziękuję serdecznie o. dr Eugeniuszowi
Śliwce, dyrektorowi misyjnego muzeum w Pieniężnie i promotoro
wi misyjnemu, za niezwyciężony trud, który włożył w to całe
„przedsięwzięcie dla kościoła w Puri”. Bóg zapiać, Ojcze Eugeniu
szu! „Aszirbado” - Niech Pan Bóg Ci błogosławi.
Teraz migawki z Puri: w kolonii trędowatych w 1988 r. wybu
dowaliśmy schronisko dla bezdomnych trędowatych, tutaj nazy
wają to „dharamszala”, gdzie mogą schronić się przed deszczem i
spędzić spokojnie zimne noce od grudnia do marca ci z trędowa
tych, co mieszkają pod drzewami i których domem jest cały świat.
Prawie że już jest ukończony, mały zaciszny szpitalik z 18 łóżkami,
gdzie ci, których nikt nie chce, często pozbierani z ulicy, będą mogli
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się podleczyć albo przynajmniej umrzeć „w miłościwych ramionach
Chrystusa” - powiedzenie Matki Teresy z Kalkuty. „Jam jest robak
a nie człowiek” - powiedział prorok o Panu Jezusie. Jakie to szo
kujące... w nowoczesnym świecie spotkać Chrystusa właśnie w ta
kiej postaci. Najgorzej, gdy się kolo niego przechodzi, spoglądając
bezradnie. Nasz nowy szpitalik choć w części tej bezradności zara
dzi. Na szpitalik dała nam fundusze organizacja „Huysmans-wellink foundation” z Holandii. Bóg im zapłać!
Rok 1988 możemy nazwać rokiem dialogu dla Puri. Nasz ośro
dek religijnego dialogu nabrał nowego rozmachu z zamianowaniem
o. Tomasza Nettikatta SVD jego nowym dyrektorem. Mamy już
grupę 25 hinduistów, ludzi wykształconych z kasty brahmińskiej,
którzy co miesiąc regularnie się spotykają w naszym centrum. W
programie jest zawsze jakiś odczyt, wspólna modlitwa i wspólne
rozważanie. W dniach od 19 do 22 listopada mieliśmy na terenie
naszego kościoła w Puri posiedzenie kościołów chrześcijańskich
pod nazwą: „Festival of Peace” - „Święto Pokoju”. Miałem zaszczyt
dokonania otwarcia tego zjazdu, w którym wzięło udział sześć ko
ściołów chrześcijańskich działających w Puri: katolicki, baptystów,
kościół światowej misji ewangelizacji, narodowy kościół misyjny,
pentekostaliści i kościół zgromadzenia Bożego. Ciekawe zjawisko:
dla nas, katolików, obecność tylu kościołów jest wydarzeniem
smutnym, raną na mistycznym ciele Chrystusa, chrześcijanie-niekatolicy uważają to za coś pozytywnego i wyrażają życzenie, ażeby
jeszcze więcej kościołów pracowało w Puri. Nie-chrześcijanie dzi
wią się temu i wpadają w jeszcze większe zamieszanie co do chrze
ścijaństwa.
Przy naszym centrum dialogu mamy też tzw. „Correspondence
Course”, kurs korespondencyjny, który utrzymuje kontakt listowy
prawie z czterema tysiącami niechrześcijan z różnych stron Orissa.
Listy wykazują, jak mało ludzie wiedzą o chrześcijaństwie i jak pry
mitywne mają niektórzy o nim wiadomości.
4 grudnia byłem u naszych polskich górników w Asansol, Za
chodni Bengal, półtora dnia jazdy pospiesznym pociągiem z Puri.
Na „Barbórkę” mieli misjonarza, sakramenta i Mszę św. Jestem
przekonany, że gdy na sercu poczuli się lekko, to i cała „Barbórka”
lepiej wypadła. Nie ukrywali tego. Dzielni ci nasi górnicy! W lipcu
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1985 roku zaczęli tutaj prace górnicze. Mała garstka polskich gór
ników, dzisiaj pracuje ich 130 związanych z dołem i 13 w montażu
urządzeń górniczych, wdrążyli się w głąb ziemi już do 261 m.
Długość wszystkich wyrobisk osiągnęła 1600 m po wyciągnięciu na
wierzch 23 000 m3 odłupanej skały. Widzi to tylko TEN, dla które
go nie ma nic ukrytego. Pamiętaj o tym, Bracie-Górniku. Pamiętaj,
gdy ci tęskno i ciężko, i może nieraz się załamujesz daleko od rodzi
ny i kraju, że Twoją pracą tworzysz postęp, a co za tym idzie, pokój i
lepsze jutro dla rozwijającego się kraju indyjskiego. Gdy z tą myślą
będziesz pracował, TEN, który widzi wszystko, będzie Ci
błogosławił.
W tym roku moja misja w Puri otrzymała 312 paczek poczto
wych z lekarstwami i innymi przydatnymi rzeczami. Paczki i pa
czuszki jak jaskółki, przychodzą z Warszawy i z innych okolic Pol
ski. Kółko „Maitri” przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku dokonało
cudów, wyposażając drogą pocztową nasz warsztat stolarski i ślu
sarski. Większość z tych paczek przyszło z Czechosłowacji. Jak to
dziwnie w Królestwie Bożym! Gdy w jednym miejscu drzwi możli
wości się nieco więcej przymykają, w drugim się za to otwierają.
Bóg Wam zapłać za to przyjaciele misyjni ze Słowacji, Czech i Pol
ski! Czas już kończyć tę misyjną pogawędkę gwiazdkową. Jak szyb
ko mija życię, a tu ludzie piszą: „oszczędzaj się”. Już minął rok od
moich wakacji w ojczyźnie. Lato w 1987 r. było raczej chłodne i
mało miłe, tym więcej odczuwało się ciepło serdecznego przyjęcia
od strony własnej rodziny, jak i rodziny zakonnej Polskich Werbistów, i od tych wszystkich przyjaciół misyjnych, z którymi się spo
tkałem podczas wakacji. Bóg zapłać! za dobre serce okazane misjo
narzowi,
jak i pewno wszystkim innym misjonarzom,
przyjeżdżającym do kraju na odpoczynek i duchowe odświeżenie.
Atmosfera wakacyjna w kraju, mówię o tej, w której znajduje się
Misjonarz na urlopie, będzie go zasilała na długo po powrocie na
misje.
„Dlaczego tutaj Ojciec jest? Dlaczego Ojciec pozostaje i pracuje
na misjach?” - chciał wiedzieć pewien inżynier polski, który może
nieraz odczuł gorzkość przebywania i pracy poza krajem. Chcę od
powiedzieć za wszystkich misjonarzy i misjonarki. Zaczyna się od
„zakontraktowania” nas przez Chrystusa i Kościół. Pewien element
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przygodnictwa leży na podłożu powołania misyjnego. Kończy się
jednak, gdy się przyjedzie na misje. Nowe nastawienie zaczyna się
kształtować w sercu misjonarza, mające swój początek w ewange
licznej postawie Pierwszego Misjonarza, samego Chrystusa:
„Żniwo wielkie, a pracowników tak mało”! To jest coś innego, gdy
się czyta o tym żniwie, a coś innego, gdy się go dotyka swoimi oczy
ma, gdy się w nim jest. Dołącza się do tego: „Żal mi tego ludu”... i
nieuchronny proces utożsamiania się z tym nowym ludem i dla nie
go zaczyna się w sercu misjonarza. Nie ma w tym nic bohaterskiego,
raczej odczuwa się, że się nie jest takim, jakim się powinno być. Nie
ma w tym nic z romantyzmu, ale raczej surowa, twarda, ale miła
rzeczywistość. Nie wiem, Panie Inżynierze, czy Ci odpowiedziałem,
albo raczej czy Ci odpowiedzieliśmy zadowalająco. W końcu zosta
nie zawsze trochę z tego, co'możemy nazwać „tajemnicą misyjnego
powołania”. Pan stanął kiedyś na brzegu i szukał ludzi gotowych
pójść za Nim. Oby ich jak najwięcej znalazł w naszej kochanej Oj
czyźnie.
Jeszcze raz... Niech Boża Dziecina Wam błogosławi. Niech Mat
ka Najświętsza, co dała nam Betlejemskie Dziecię ma Was zawsze w
swojej opiece.
Z Bogiem!
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 25 listopada 1989 r.
Moi Ukochani w dalekiej Ojczyźnie!
Kiedyś gdy byłem w obozie koncentracyjnym jako kleryk,
śniłem razem z innymi więźniami tęskne sny:
„A kiedy przyjdzie taka chwila święta...
Pójdziemy razem, gdzie Wisła śpiewa,
I pierwsze dziecię weźmiemy w ramiona,
Witając nasze domy, łąki, drzewa,
Szeptem: Niech będzie Polska pochwalona”
(Włodzimierz Wnuk, współwięzień z Gusen)
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Są chwile, że podobne uczucia zrywają się w sercu misjonarzy.
Ostatnie wydarzenia w naszym kraju i zbliżająca się Gwiazdka przy
spiesza tętno modlitwy: „O, Boża Dziecino! O, Jezu, Królu nadziei i
pokoju, weź w swoje Boskie ramiona cały nasz Polski naród! Niech
tam, gdzie Wisła śpiewa, panuje pokój, ład i dobrobyt, świeci zaw
sze nadzieja, odwaga i radość”. Tego życzę Wam wszystkim i każde
mu z osobna. Tym moim listem gwiazdkowym chcę Wam również
podziękować za pamięć i życzliwość, okazywaną mi Waszymi lista
mi, modlitwami, paczkami i pieniężnymi ofiarami, składanymi w
naszych polskich werbistowskich domach na rzecz misji w Puri.
Chcę się również podzielić z Wami radosną wiadomością, że Wasze
dary na sakralne wyposażenie nowego kościoła w Puri są już w por
cie, w Kalkucie. Przywiózł je statek „major Sucharski” tak, jakby
chciał bronić naszych polskich darów dla misji, jak kiedyś bronił
Westerplatte. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że gdy te dzieła
polskiej sztuki sakralnej zostaną zainstalowane w kościele, staną się
„biblią maluczkich” dla naszych hinduistów, wrażliwych na wyra
żenie praw religijnych przez sztukę. Z okazji Gwiazdki chcę tym
wszystkim podziękować, co się przyczynili do tego misyjnego
dzieła. Drogi, Kochany Ojcze Eugeniuszu Śliwka SVD, promotorze
misyjny i dyrektorze Misyjnego Muzeum w Pieniężnie, który kiero
wałeś całym tym zbożnym przedsięwzięciem, składam Ci serdeczne
Bóg zapłać. A że nie byłeś sam, ale SVD współpracownicy i
współbracia Ci pomagali, niech Wam wszystkim Boża Dziecina
błogosławi.
Zamiast opłatka, którego tutaj nie znają, chcę się podzielić z
Wami niektórymi wydarzeniami z 1989 r. Dnia czwartego lutego
mieliśmy uroczystą inaugurację nowego, małego szpitalika z 18 łóż
kami w naszej kolonii trędowatych. Szpitalik nosi nazwę: „Karunalaya - Cottage of love and mercy” („Schronisko miłości i miłosier
dzia”). Szpitalik jest przeznaczony tylko dla chorych trędowatych w
krytycznym stanie. Inauguracji dokonał Gubernator naszego stanu
Orissy. Był to piękny dzień w historii naszej kolonii. Dnia 28 lutego
„Korunalaya” zaczęła w pełni funkcjonować: dwóch hinduskich
chirurgów przeprowadziło w jednym dniu 17 operacji na kataraktę
oczu, zaćmę. Wszystkie operacje się udały. Największą radość spra
wił nam jeden staruszek, który od dwóch lat z powodu zaćmy obu
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oczu był całkiem niewidomy. Gdy po tygodniu chirurg-okulista
zdjął opatrunek z jego oczu, staruszek, jak ten niewidomy z Ewan
gelii zaczął wykrzykiwać: „Mu dekhuczki” - „ja widzę, ja widzę”!
Cała ta akcja operacji na oczy została przeprowadzona dzięki po
mocy tzw. „Rotary Club”.
Tutaj u nas w Indiach wakacje szkolne zaczynają się w maju.
Przy końcu czerwca rozpoczyna się Nowy Rok Szkolny. W naszej
specjalnej szkole dla dzieci z rodzin trędowatych, położonej 20 mi
nut drogi od Kolonii, mamy obecnie 320 dzieci w klasach przed
szkola, pierwszej do szóstej. 82 dzieci przychodzi z kolonii. Inne
wywodzą się przeważnie z biednych rodzin z pobliża i w normal
nych warunkach ani by śnić mogły o szkole. Dzieci z kolonii robią
pięknie wrażenie. Ich rodzice to trędowaci, chociaż przeważnie wy
leczeni, ale z wszystkimi oznakami zaniedbanego trądu, który jeżeli
nie leczony na czas, niszczy organizm i szpeci ciało. Najgorsza pozo
stałość trądu to stygma, piętno społeczne, według którego „raz trę
dowaty, na zawsze trędowaty”. Nasze dzieci z kolonii, czyściutko
ubrane, przychodzą do szkoły o 7.30 rano i wracają do domu wie
czorem o 5-tej. W szkole są dożywiane i mają szczególną opiekę le
karską, szczególnie dobre warunki do nauki i zabawy. W ostatnim
roku nie mieliśmy między nimi ani jednego wypadku choroby
trądu, chociaż przychodzą do szkoły z samego ogniska choroby.
Jest to wielka zachęta dla nas i dla nich.
Chcę teraz choć kilka słów napisać o naszym centrum dialogu
religijnego. Składa się na nie czytelnia i biblioteka. Od roku dyrek
torem centrum jest o. Tomasz Nettikatt SVD. Do działalności cen
trum należą miesięczne spotkania grupy hinduistów z małą grupą
nas, katolików. Na program spotkania składa się modlitwa, śpiew i
referat jednego z uczestników, a następnie dyskusja. Trudno mówić
o owocach tego dialogu, ale fakt, że się razem spotykamy i razem się
modlimy, jest niemałym osiągnięciem.
Przy naszym kościółku mamy też przychodnię lekarską „St. Ar
nolda Heatht Clinic and Natural Family Planning Education Cen
trę” - centrum wychowania w naturalnej metodzie planowania ro
dzin. W centrum pracują dwie instruktorki (bablistki), jedna siostra
misyjna i doktor Brahmin. Centrum ma ponad 900 zwolenników
planowania rodzin środkami naturalnymi. Są to przeważnie hindu
istyczne rodziny.
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Nieraz różni przyjaciele misji pytają się o liczbę nawróceń, o li
czebny wzrost Kościoła katolickiego w Puri. Jest nas tutaj katolików
240 i pewno ta liczba na długi czas pozostanie, o ile będziemy trzy
mali się planu misjonowania między wyższymi kastami. Jesteśmy po
prostu tutaj na „świadectwo Ewangelii i Kościoła”. W pewnych wa
runkach Królestwo Boże jest jak „kwas zaczynowy, który Kościół
przez pracę misjonarską miesza z mąką, a tym, co jest wartościowe
w innych religiach świata, aby powoli tę „mąkę” przenikał i prze
mieniał, aby gotowa była na chleb. Taka jest rola Kościoła w Puri w
tym świętym hinduistycznym mieście. A kiedy będzie ten chleb go
towy? Mnie się wydaje, że to nie jest istotne. Istotne jest, ażeby bra
my tego hinduistycznego miasta otwierały się coraz szerzej dla
Chrystusa i abyśmy my, misjonarze i chrześcijanie świata, byli w
tym pomocnymi przez nasze świadome świadectwo chrześcijańskie
go życia. Praktycznie, życiowo mówiąc, jeżeli każdy rykszarz (po
pularna rowerowa taksówka), a jest ich ponad tysiąc w Puri, będzie
znał drogę do katolickiego kościoła w Puri, będzie to znak, że Pan
Jezus jest w Puri na dobre i czeka po swojemu na ludzkie serca, aże
by mu się otworzyły. A kiedy to się stanie? Tylko nam ludziom jest
zawsze spieszno i dlatego dużo psujemy. Dla Pana Boga tysiąc lat
jest jak jeden dzień. Najlepiej będzie, gdy o tym wszystkim porozmyślamy przy Jezusowym żłóbku.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi! Niech Jego Matka Najświętsza
ma Was wszystkich w swojej opiece. Wasz misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Visakhapatuam, dnia 16 sierpnia 1989 r.
Kochany Gerardzie!
Piszę ten list z trochę niecodziennego miejsca, mianowicie ze
szpitalika św. Józefa w Visakhapatuam, jakieś 600 km od Puri. Jak
się możesz domyślać, przyniosło mnie tutaj tak daleko choróbstwo,
ściśle mówiąc powtórna „hernia” - przepuklina w lewym boku,
która tak mi zaczęła nagle dokuczać, że 5 sierpnia udałem się w tę
długą podróż w poszukiwaniu ulgi. Operowali mnie w środę,
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9 sierpnia. Przy 72 latach idzie się z różnymi uczuciami na stół ope
racyjny. Myśl, że kusztykujący misjonarz na wiele się nie zda, spo
wodowała, że zdecydowałem się na operację. Ładnie ci nasi chirur
dzy indyjscy nade mną pracowali, tego znak, że dzisiaj, w siódmym
dniu po operacji, szwy mi zdjęli i czuję się dobrze, chociaż tamy w
brzuszynie, „gospodarstwo” nie całkowicie pod moją kontrolą.
Dziękuję Bogu za dobry wynik i Matce Najświętszej, że mnie ma w
swojej opiece. Ufam, że za pięć dni opuszczę szpital i będę odpoczy
wał do końca miesiąca po operacji gdzieś w cichym miejscu. Tyle o
chorobie. Po moim ostatnim odjeździe z kraju poszła do Pana gro
madka współbraci po zasłużoną koronę zwycięstwa. Nadaje to
pewnej powagi i spokoju w moim życiu. Świat, nawet ten, którego
codziennie dotykam, pójdzie dobrze beze mnie, co nie znaczy, że
nie mam się starać wypełnić go radością i dobrymi uczynkami. A jak
Tobie się powodzi? Dziękuję Ci bardzo za wszystko, co zrobiłeś dla
mnie i co robisz dla innych. Twoja paczka gwiazdkowa przez St.
Augustin doszła i zrobiła mi wiele radości. „Bóg zapłać”. Wiesz, że
tak czasem człowiek zatęskni tutaj za salami, kiełbaską. Wam tam
pewno trudno wpaść na taką prozaiczną myśl, „kiełbasa dla misjo
narza”, rzecz powszechna w Polsce, może być tylko przedmiotem
marzenia tutaj w pewnych okolicach Indii. A gdy przypadkowo
przyjdzie słoneczko przez nią świeci na cały dzień. Mimo wszystko
dopraszać się o nią, nie widzi się. „Jam nie z roli, ani z soli...” Dziw
ne to, jak moje myśli dzisiaj się błąkają po papierze. Już rok minął,
jak rzeczy sakralne do naszego kościoła w Puri, zostały poświęcone
w Polsce w Gdańsku. Czekam na nie... Nie piszę o nich w moich li
stach, bo prawie każdego dnia czekam na Ust, oznajmiający ich
wysłanie. Dlaczego nie wysyłacie? Wiem, że tu i ówdzie negatywne
wzmianki zostały wygłoszone pod ich adresem. Nie ma żadnej
wątpliwości, że będą one perłą w naszym kościele i hinduiści rozpo
znają w nich swoją sztukę: ceramika jest na wskroś hinduska. Bar
dzo ważne, abyście przygotowali na czas wszystkie dokumenty.
Najważniejsze jest pozwolenie z ministerstwa kultury i cła naszego
indyjskiego, że przywóz tych sakralnych rzeczy jest dozwolony i bez
cła. Lista powinna być dokładna.
Między Polską a Indiami panują takie dobre stosunki, że takie
pozwolenie na pewno będzie dane. Mamy tylu przyjaciół hipdu-
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skich w Polsce i naszych, że na prawdę nie powinno być żadnej
trudności...
Pozdrawienia dla wszystkich Współbraci w Warszawie. Niech
Matka Boska Wam błogosławi.
Wasz O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 10 lutego 1991 r.
Drogi Gerardzie!
Bardzo Ci dziękuję za Twój list. Ucieszył mnie on mocno i uspo
koił co do intencji mszalnych, że się nie gniewasz, że Ci tyle zosta
wiłem. Bóg Ci zapłać za dobre serce. Już prawie pięć miesięcy mija
od mojego pobytu w kraju. Czas szybko leci. Nie wiem czemu, ale
obecnie odczuwam jakby głód za wiadomościami z Polski, a ich nie
ma. Nasza telewizja indyjska prawie nigdy nie mówi o Polsce, na
wet BBC nic nie wspomina. Z jednej strony to dobrze, bo znak, że
wszystko dobrze w ojczyźnie. Przeoczyłem Twoją ofertę co do prze
syłania gazet. Bardzo byłbym Ci wdzięczny za kontynuowanie
posyłania mi „Tygodnika Powszechnego” pocztą lotniczą, o ile mo
żliwe. Mógłbyś też posłać jakiś dobry dziennik z wszystkimi, mniej
więcej obiektywnymi wiadomościami o Polsce. Nic nie szkodzi, że
przyjdą miesiąc później, relacjonowane fakty przecież pozostaną w
Ojczyźnie. A teraz nasz kościół w Puri. Wszystkie rzeczy nadeszły.
Ostatnio przyszło obramowanie do tabernakulum i drzwi też są w
Puri. Nigdy nie myślałem, że te rzeczy mogą być tak ciężkie. Obec
nie kościół wewnątrz jest wykończony. Pięknie wygląda i przyciąga
uwagę. Pan Jezus tak miłościwie patrzy z krzyża na cały kościół i na
całe Puri. Powoli, powoluteńku wszystkich przyciągnie do siebie.
Obramowanie tabernakulum sprawiło nam wiele kłopotu w zain
stalowaniu. Jakie masywne i ciężkie, że się nie chce wierzyć. A teraz
po zainstalowaniu trudno oderwać od niego oczy: płonący krzew
działa na mnie jak kiedyś działał na Mojżesza. Szczególnie pięknie
wygląda w godzinach popołudniowych, gdy padają na niego pro
mienie słońca przez barwne okna z boku. Najważniejsze to, że i
obecność Eucharystycznego Jezusa odczuwa się jakoś więcej.
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W tym tygodniu postaram się o zawodowego fotografa i prześlę
Wam fotografie i slajdy kościoła jak obecnie wygląda.
Pisałeś o adopcji placówki misyjnej przez poszczególne parafie
w Polsce. Piękna idea i proszę mnie w nią włączyć.
A teraz ostatnie nowości z Puri. 15 lutego kościół w Puri dosta
nie nowego proboszcza o. Tomasza R.A., Hindusa z Tamilnadu,
południowe Indie. Ja przesunę się o trzy kilometry dalej w stronę
kolonii trędowatych, gdzie nasze Zgromadzenie SVD ma dwa akry
ziemi i chcemy otworzyć tu „SVD Spiritual Centre”, dom dla reko
lekcji, studium dla naszych współbraci i miejsce na wakacje. Miejsce
jest piękne, chociaż znowu będę zaczynał od nowa. Tutaj z nowego
miejsca nadal będę starał się o kolonię trędowatych i o naszą szkołę
dla dzieci z rodzin trędowatych. Naturalnie moja łączność z ko
ściołem nie zostanie zerwana, tylko zaczną się nowe stosunki z nim.
Wydaje mi się, że to już wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz Cię serdecz
nie pozdrawiam. Przesyłam pozdrowienia dla wszystkich współbra
ci. Z racji Twojego urzędu musisz dużo podróżować. Pozdrów każ
dego Współbrata ode mnie. Niech Matka Boska Częstochowska ma
Ciebie i wszystkich moich ukochanych w Ojczyźnie w swojej mat
czynej, przepotężnej opiece.
Twój O. Marian Żelazek SVD

Puri, Gwiazdka 1991 r.
Zbliża się moja czterdziesta druga Gwiazdka misjonarza, która
będzie spędzona daleko od Ojczyzny... w nowym przybranym kraju
mojego wyboru, w Indiach. Mimo miłego nastroju, jaki ona niesie,
mimo przyjacielskiego otoczenia hinduskich SVD Współbraci i mo
ich przyjaciół hinduistów i tych z kolonii trędowatych, gdzieś tam z
głębi serca wydostaje się uczucie samotności, żywione echami dale
kiej Ojczyzny i wspomnieniami Gwiazdki, obchodzonej w młodości
w kochanym kraju. Kiedyś w obozie koncentracyjnym w Gusen
młody człowiek, wyniszczony życiem obozowym, zwierzał mi się
smętnie: „Tak chciałbym przed śmiercią jeszcze raz najeść się do
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syta chleba”. Umarł z tą tęsknotą. Do misjonarza, szczególnie pod
czas Gwiazdki, skrada się pragnienie przeżyć jeszcze raz polską
Gwiazdkę na polskiej, ukochanej ziemi. „O, Boża Dziecino, Jezu
Malusieńki, co chciałeś samotności misjonarza, przyjmij ją jako mój
ubogi dar gwiazdkowy dla Ciebie”! W zamian: „Podnieś rękę, Boże
Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą... błogosław moją kochaną Ro
dzinę... moich polskich Współbraci Werbistów... moich Przyjaciół
misyjnych, którzy pomagają mi przez swoje modlitwy, cierpienia i
pieniężne ofiary”. To są moje życzenia gwiazdkowe, które niesie
ten list do Was, moi Ukochani.
A teraz tradycyjnym obyczajem podzielmy się opłatkiem, cho
ciaż duchowo i okruchami wiadomości misyjnych - listownie. Za
cznę od ostatniej Gwiazdki. Jak zawsze, co roku postawiliśmy pięk
ny żłóbek między drzewami palm kosowych przed kościołem.
Piękne figury, wykonane z gliny, prawie naturalnej wielkości, przy
ciągały setki hinduistów, którzy lubują się w „zewnętrznej” religij
ności. Naraz rozpętała się nieoczekiwana burza. Nasza młodzież,
która budowała żłóbek, postawiła na samym przodzie figurę trędo
watego, ubogo ubranego... wiadomo Pan Jezus miał wiele do czy
nienia z trędowatymi, a i Kościół katolicki w Puri Go w tym naśla
duje. Naraz komuś się to nie spodobało. „Dlaczego ten trędowaty
to nie biały człowiek, ale Oriya (nasi mieszkańcy)”? „Dlaczego
przedstawiony w ten sposób, czemu biednie są ubrani? On przynosi
nam ujmę” itd. Koniec tej burzy był całkiem niespodziewany. Jed
nego południa wołają mnie podnieceni nasi katolicy. „Patrz”! Nasz
żłóbek zajmował dużą, podwyższoną platformę. Pasterska szopa
była raczej obszerna i dobrze wyścielona słomą. Przed żłóbkiem Je
zusa spał sobie cicho starszy człowiek w łachmanach, jego ciało
mniej okryte ubraniem niż naszego trędowatego z gliny. Nasi ludzie
chcieli go wygnać od szopki, mówili, że nie całkiem jest przy
zmysłach. „Zostawcie go. Do kogóż ma iść ten biedak”? Znalazł so
bie instynktownie drogę do maleńkiego w żłobie.
Dziwne czasem dzieją się rzeczy na tym Bożym świecie! Pewne
go dnia wpadł do mojego pokoju młody człowiek, jak się później
dowiedziałem, Anglik. Z wyglądu należał do tych, co ich zowią
„hippisami”. Po prostu szlochał głośno i trudno się było zoriento
wać, co ode mnie chce. Powoli go zrozumiałem. „Tam na dworcu
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kolejowym leży umierający człowiek. Ojcze, pomóż”! „A może to
pijany i symuluje”? „Nie, on na prawdę umiera i nikt mu nie poma
ga... moja przyjaciółka-dziewczyna go pilnuje”. Wziąłem ambulans
i pojechałem. W sali dworcowej leżał pokryty ranami i cuchnący
starszy człowiek, Hindus, i europejska dziewczyna, turystka, tro
skliwie odpędzała natrętne chmary much od niego. Przygląda się
temu biernie gromada hindusów. Wziąłem biedaka do szpitala,
gdzie umarł po dwóch dniach. Wioząc go, poprawiałem sobie w
moich myślach sąd o pewnych ludziach, na których na ogół ludzie
patrzą pogardliwie. Jak już jesteśmy przy poważnych sprawach,
przejdźmy na chwilę do naszej kolonii trędowatych. W nocy
zawołali mnie do umierającego trędowatego-hinduisty. Nazywał
się Paikaro. Umarł po moim przybyciu. Poprosiłem zgromadzonych
ludzi: „Pomódlcie się w wasz sposób za umarłego”. Nie mają takie
go zwyczaju, stali bezradnie przy nieboszczyku. Ze zdziwieniem i
szacunkiem przysłuchiwali się modlitwie ich ojca, katolickiego
kapłana. O jedenastej w nocy wzięli nieboszczyka na spalenie. Spa
lono ciało nie na zwykłym miejscu palenia zmarłych, ale za murami
ich „burning ghat”, krematorium, bo był trędowaty i pokalałby
miejsce spalania. Są ludzie na zachodzie, co zachwycają się wszyst
kim z dalekiego wschodu. Dla mnie hinduizm przypomina hindu
istyczne świątynie, piękne i wspaniałe z zewnątrz, podczas gdy ich
wnętrze jest raczej beztreściowe.
Jak już wiecie z moich listów, Puri posiada wielkie sanktuarium
hinduistyczne, świątynię Dżagannatha, w przetłumaczeniu, Pana
Świata. Jest to wspaniała architektura. Ciągną do tej świątyni bogo
bojni hinduiści z całych Indii, szukając dla siebie zbawienia. Nie ma
wątpliwości, że dobry Bóg z miłością patrzy na ten wielki wysiłek
ludzki, ażeby się do Niego zbliżyć. Jest naszym zadaniem, misjona
rzy, przez cierpliwe dawanie świadectwa Ewangelii wprowadzić
Chrystusa do życia hinduistów, dać im do zrozumienia, że z Chry
stusem zbawienie jest łatwiejsze. Nasz kościół znajduje się jakieś 40
minut drogi od wielkiej świątyni Dżagannatha, Pana Świata. Z tara
su naszego domu można jednym spojrzeniem objąć biały krzyż na
szego kościoła i wielką kopulę świątyni Dżagannatha, oddzielone
od siebie zielonym dywanem wierzchołków palm kokosowych.
Urzekający to widok. Cieszę się i Bogu dziękuję, że się uskutecznił w
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czasie misjonowania w Puri polskiego misjonarza. Zdaję sobie też
dobrze sprawę, jak wielki wkład do tego włożyliście Wy, Kochani
Przyjaciele i Dobrodzieje w Polsce. Dzisiaj jeszcze raz chcę wam Ser
decznie podziękować za sakralne i artystyczne wyposażenie nasze
go kościoła w Puri. Monumentalne płaskorzeźby w mieniącej się
złotem ceramice, wykonane ręką polskiej artystki, pani Janiny Kar
czewskiej z Gdańska, będą mówiły do hinduistów o Jezusie i Maryi,
i o miłości Boga, nawet gdyby misjonarze przestali albo nie mogli o
nich i o niej mówić. Gdy wielka płaskorzeźba, przedstawiająca
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, umocowana na zew
nętrznej, frontowej ścianie kościoła rękami polskich górników, Ma
riana i Leona, pracujących wówczas w Indiach, została ostatecznie
odsłonięta, nasz doktor, brahmin i hinduista, pracujący z nami w
kolonii trędowatych, powiedział w pewnej zadumie: „Ojcze! Tam
jest świątynia Dżagannatha, Pana Świata, a tutaj jest „Dżagat Mata
Girdża”, kościół Matki Świata. Dnia 17 lutego tego roku umocowa
liśmy wielkie, pięciotonowe drzwi, które przyszły z Polski. Tego sa
mego dnia zostawiłem kościół i przytulny dom mieszkalny wraz z
centrum dialogu nowemu proboszczowi, o. Tomaszowi SVD, a sam
przeniosłem się na nowe miejsce o cztery kilometry oddalone od
kościoła w pobliżu naszej kolonii trędowatych. Mamy wybudować
tutaj centrum dla rekolekcji, otworzone dla chrześcijan jak i dla hin
duistów. Z tego nowego miejsca będę się nadal opiekował kolonią
trędowatych.
Kończąc ten list, chcę Wam powiedzieć, jak bardzo Was kocham
i jak bardzo Wam dziękuję za wszystko, coście dla mnie zrobili.
O. Marian Żelazek SVD

Gwiazdka, 1992 r.
Moi Ukochani w dalekiej Ojczyźnie!
Cieszę się, że mamy Gwiazdkę raz w roku, bo daje mi ona okazję
i przynagla do wysłania tego listu do Was, moi drodzy Przyjaciele i
Współpracownicy na niwie misyjnej. Wiem, że wielu z Was czeka
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już długo na wiadomości ode mnie. Jakoś ta moja misjonarska ręka
nie za bardzo piśmienna. Dopomóż mi, Boża Dziecino, napisać list,
który sprawi Wam dużo radości. Niech ta radość przede wszystkim
spłynie na Was od żłóbka, od Tego, który jest źródłem wszelkiej ra
dości, i aby ją nam dać, narodził się w Betlejem. On, Jezus Chrystus,
Książę pokoju, niech przyniesie Wam pokój serca, pokój w waszych
rodzinach i pokój w naszym kochanym kraju i na całym świecie.
Możecie sobie wyobrazić, jak natężam ucha na wszystkie wiadomo
ści z ojczyzny i o ojczyźnie. Moje ciało już 43 lata zrasta się z India
mi, ale serce na zawsze zostanie podzielone, po sprawiedliwemu i
misjonarsku: połowa dla Polski, Ojczyzny ukochanej, a połowa dla
Indii. A może bardziej po prawdzie będzie: całe dla Polski i całe dla
Indii. Nieraz wstaję w nocy o godz. 2.30, w Polsce godzina 22.00,
ażeby wysłuchać polskiej audycji z BBC z Londynu. Obserwując
wypadki w Ojczyźnie z dalekich Indii, czuję, że przychodzi ona do
siebie po tej długiej i ciężkiej powojennej chorobie. Powoli, ale kon
sekwentnie wyłania się z gruzów moralnych i finansowych taka, o
jakiej śniłem razem z innymi w latach 1940 do 1945 w koncentra
cyjnym obozie. Tutaj u mnie w Puri, w Indiach, życie toczy się tro
chę po nowych torach. Jak już wiecie, zostawiłem zorganizowaną
placówkę misyjną z pięknym kościółkiem młodszemu, hinduskie
mu Werbiście i jestem obecnie w aszramie, coś w rodzaju klasztoru,
w pobliżu naszej szkoły i kolonii trędowatych. Jestem sam. Ta nowa
reorganizacja pracy jest moim własnym wyborem, z aprobatą
przełożonych. W aszramie chcemy rozwinąć ośrodek duchowości i
rekolekcji. Obecnie znajduję się w rejonie zamieszkanym przez pandów, hinduistycznych kapłanów świątyni Dżaganatha, Pana Świata.
Mam tutaj już małą kapliczkę z Przenajświętszym Sakramentem. Z
zadumą myślę, że mogę odprawiać Mszę św. w tym jakby zabronio
nym dla chrześcijaństwa zakątku Puri. Jestem teraz bliżej kolonii
trędowatych. Kolonia trędowatych jest i pozostanie na zawsze
sceną składania świadectwa Chrystusowi i Jego Ewangelii. Trudno
sobie wyobrazić bardziej prosty sposób życia, od tego jaki prowadzą
nasi trędowaci: mała lepianka, nagie, gliniane ściany, na ziemi
mata, na której śpią, w kącie jeden albo dwa garnki. Największym
skarbem jest dach nad głową, szczególnie jeżeli nie przecieka w po
rze deszczowej. Nieraz, prawie na siłę, wciągają mnie do tych swo
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ich lepianek, ażeby pokazać jakieś braki albo podzielić się jakąś „ta
jemnicą”. Pewnego dnia staruszka, Geli burhi, prawie że odrobina
ludzka, wołała mnie do swojej lepianki. Miała wielki sekret do po
wiedzenia: „Mu au bonczibi nahi... mu mori dżibi”, „Ja już nie
pożyję dłużej, ja umrę”. „Ma, ame somoste miri dżiba ebong premoji Bhagwanonku pakhoku dżiba”, „Matulko, my wszyscy umrze
my i pójdziemy do kochającego nas Boga”. Zaprotestowała gorąco:
„Nahi, tume moribo nahi, tume ethare dorokaro”, „Nie, Ty nie
umrzesz. Tyś tutaj potrzebny”. Jej drobniutka ręka zaczęła głaskać
moją twarz, tak jak matka głaszcze swoje dziecko... a może jak
dziecko głaszcze swoją matkę. Innym razem w jednej z lepianek
umierał trędowaty, też staruszek. Żył sam samiuteńki. Opiekowa
liśmy się nim z naszego małego szpitalika. Wszedłem do jego
małego mieszkanka. Grupa trędowatych weszła za mną do środka.
Otoczyli umierającego. Zachęcałem ich, aby się pomodlili za umie
rającego w swój hinduistyczny sposób. Stali niemi, jakby nie było o
co i do kogo się modlić. Rozwinięty w bogaty rytuał hinduizm nie
ma nic do powiedzenia umierającemu. Po skonaniu przychodzi
znowu ze swoimi rytuałami i przepisami. Jak pięknie przygotowała
nas nasza religia również na takie chwile jak umieranie i śmierć. Po
prowadziłem modlitwy za umierającego, włączając słowa pociechy
i wiary w życie wieczne. Czekał na nie staruszek-trędowaty, bo
wnet po moim odejściu, umarł. „Wierzę w ciała zmartwychwstanie
i żywot wieczny”! Jestem pewny, że w dniu ostatecznym to umęczo
ne i zniekształcone przez trąd ciało staruszka będzie błyszczało w
szczególny sposób w chwale ciała zmartwychwstania. Piszę o tych
niektórych szczegółach z życia misjonarza szczególnie z myślą o
Was, Kochani Współpracownicy misjonarza tam w dalekiej Ojczy
źnie. Nieraz otrzymuję list od nieznanej osoby z Polski, która z
pewną dumą i radością pisze: „Ojcze, donoszę, że za pośrednic
twem apostolatu misyjnego w Pieniężnie zdecydowałam się wziąć
Ojca za mojego misjonarza i wspomagać go modlitwą i materialny
mi ofiarami”. Obydwie rzeczy są potrzebne, ażeby misjonarz mógł
iść przez Puri, Indie, przez kolonie trędowatych, wszędzie tam,
gdzie go Kościół posyła, „czyniąc dobrze”. A może nawet ci, co
wspomagają misjonarza i misje, mają większe zasługi u Boga, bar
dziej się przyczyniają do owoców jego pracy niż on sam.
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Na tym chcę zakończyć mój gwiazdkowy list do Was. Niech Pan
Jezus da Wam wiele radości na Gwiazdkę, wiele łask i pokoju.
Niech Nowy Rok 1993 będzie rokiem szczęśliwym dla Was. Do
brze mi się z Wami rozmawiało, chociaż tylko listownie.
Wasz misjonarz
O. Marian Żelazek SYD

Gwiazdka, 1994 r.
Najukochańsi Przyjaciele Misji i Misjonarzy!
Niech radość z Narodzenia Pana Jezusa napełni Wasze serca, a
Nowy Rok 1995 obdarzy Was zdrowiem, szczęściem, pomyślno
ścią!
Do tych życzeń gwiazdkowych i noworocznych dołączam moje
najserdeczniejsze pozdrowienia z Indii. Jedenastego listopada zna
lazłem się znowu w moim „aszramie”, domu rekolekcyjnym, w
moim Puri, w Indiach. Przywitało mnie najpierw nasze indyjskie
słoneczko. Ogłaskiwało mnie ze wszystkich stron swoim miłym 30
stopni ciepłem, ciesząc się razem ze mną, że jestem wreszcie w
„domu”. Cieszyli się również moi podopieczni trędowaci, nasze
dzieci w szkole i inni znajomi. Dowodem tego były kwiaty i wieńce
i te indyjskie słodycze, które tu i tam kochająca ręka po prostu wpy
chała bezpośrednio do buzi. Jest to już szczyt zażyłości i przyjaźni.
Na placyku, gdzie moja grupa trędowatych robi pustaki na budowę
domków, zauważyłem coś w rodzaju tablicy, zrobionej z pustaków,
a na niej trochę niezgrabnie wymalowany krzyż. „Co to?” Pytam
moich trędowatych robotników. „Ojcze, codziennie tutaj pod tym
krzyżykiem robiliśmy pudża, naszą ofiarę z kwiatów, ażeby Pan Je
zus wrócił Ciebie zdrowym do nas”. Słyszeli o mojej chorobie w
szpitalu i na swój sposób pomagali mi do wyzdrowienia. I jak nie
kochać tych naszych kochanych trędowatych!
Glosy powitania po moim powrocie do Puri nie zagłuszyły
miłych wspomnień wakacyjnych z Polski od szesnastego maja do
pierwszego listopada. Prawda, dwu miesięczny pobyt w szpitalu na
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Przybyszewskiego, w Poznaniu, gdzie doznałem tyle miłości i tro
skliwej opieki, pokrzyżował moje plany i ograniczył do rekonwale
scencji moje wakacje. Mimo to opuszczałem moją drogą Ojczyznę
pełen wdzięczności wobec ludzkiej życzliwości dla „starego” misjo
narza z Indii i dla jego pracy. W czasie wakacji miałem też możność
porównywać życie w naszym kraju z życiem w mojej przybranej „oj
czyźnie”. Między „nami” a „Wami” nie jest może wielka przepaść,
ale przełęcz. Wystarczy stanąć po naszej stronie tej przełęczy, naszej
- to znaczy indyjskiej, aby uświadomić sobie uprzywilejowane
położenie po drugiej stronie. Niech za to będą Bogu dzięki! Niech
nowa Polska ma zawsze otwarte serce dla potrzeb ludzi trzeciego
świata.
Gdy byłem w naszym domu misyjnym w Pieniężnie, również w
Chludowie, zapoznałem się z akcją „Patronat misyjny”. Z zadumą
stałem wobec tych licznych znanych mi i nieznanych patronów mi
syjnych o. Mariana Żelazka i innych misjonarzy, którzy postawili
sobie za cel życia dzielić się swoim „chlebem” z misjonarzem oraz
modlić się i ofiarować się za niego. Chcę Was zapewnić, że wasze
ofiary pieniężne docierają do misjonarza i Wam za nie składam ser
deczne Bóg zapłać.
Dziękuję Wam też za Wasze modlitwy. Jestem przekonany, że to
one rzeźbią całokształt życia misjonarza i że to im zawdzięczam, że
jestem tym, czym jestem, mimo ludzkich słabości.
W ubiegłą Gwiazdkę 1993 r. urządziliśmy wielką „wieczerzę wi
gilijną” dla wszystkich trędowatych w Puri. Było tych gości wigilij
nych 751. Dzień 25 grudnia nie widział ani jednego trędowatego
żebrzącego po ulicach. Radość panowała w kolonii trędowatych.
Tego roku zrobimy to samo, tylko że tym razem „wieczerza wigilij
na” i połączona z nią radość i świętowanie będą urządzone z Wa
szych, polskich ofiar. Nie na próżno byłem na wakacjach między
Wami w kraju.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi, ozłoci Wasze serca Swą łaską i
napełni wielką radością. Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 13 kwietnia 1995 r.
Drogi Gienku!
Serdeczne pozdrowienia z Indii, z Puri. Na święta Wielkanocne
przesyłam Tobie i Twoim Współpracownikom jak najserdeczniej
sze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan dał Wam jak najwięcej z
łask Zmartwychwstania Swojego. Pokój, radość i tą niezłomną uf
ność i przekonanie, że nie ma dość dużego „kamienia”, któryby
mógł pokrzyżować plany Boże.
Dziękuję ci za list z 19.01.1995. Cieszą mnie wiadomości w nim
zawarte, zasmuciła mnie wiadomość o śmierci o. Feliksa Gosienieckiego. Poszedł, aby spotkać się ze swoim bratem (młodszym) Nor
bertem, który nie wiem dlaczego, nie został dołączony do listy
„Współtowarzyszy męczeństwa Ks. Biskupa Michała Kozala”. Nor
bert poszedł do obozu, bo nie chciał rozstać się ze swoim ideałem
kapłana - misjonarza w naszym Zgromadzeniu. Dobiła go ostatnia
choroba, diarrea. Z powodu ostrej biegunki blokowy wyrzucił
młodego klechę na korytarz i polał go zimną wodą, ażeby pomóc
mu skonać. Była wtedy ostra zima.
Była u mnie zacna trójka z telewizji z Krakowa. Dobra, miła trój
ka. Przesłałem przez nich dla Ciebie dla naszych misyjnych muzeów
wielkie obrazy, boutiąue z chrześcijańskimi motywami. W naszych
muzeach odczuwa się brak chrześcijańskich (religijnych) ekspona
tów. Możesz zadysponować tymi obrazami według własnego
upodobania.
Nasz ambulans rozlatuje się po pięciu latach. Tutejszy klimat do
tego bardzo pomaga, jego utrzymanie staje się już kosztowne. Geniek, a gdyby tak tym razem Polska Prokura Misyjna postarała się o
nowy ambulans. Naturalnie powinno to iść przez Begega, bo wtedy
jest to tańsze. Czy ten Pan, z którym pojechałem szukać miejsca na
studnię wybudował ją?
Tyle na dziś. Braterskie uściski z Indii.
O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 23 marca 1996 r.
Kochana Marylko!

Drogi, Kochany Ojcze Eugeniuszu!

Tym krótkim listem wielkanocnym chcę najpierw dać Wam
znak życia. Chcę też trochę podumać przy otwartym i pustym gro
bie Pana Jezusa. Nie ma Go w nim, bo zmartwychwstał. A niewiasty
z Ewangelii tak się martwiły, kto im odrzuci ten ciężki kamień,
przywalający wejście do grobu Chrystusa. Zapomniały, że nad cię
żkimi sytuacjami czuwa główny autor historii świata, sam Pan Bóg.
Podczas pięciu lat obozu koncentracyjnego w Dachau i Gusen, tego
wielkiego grobu ludzkiego, nieraz przychodziła na mnie pokusa:
„Kto nam odrzuci ten kamień, zawalający bramę obozu śmierci?”.
Ewangelia wielkanocna podtrzymywała moją nadzieję i odwagę.
Przyszedł 29 kwietnia 1945 r. i patrzcie, nie było już kamienia i
otwarły się bramy obozu. Ewangelia wielkanocna podtrzymuje i
dzisiaj nadzieję i odwagę nieraz w ciężkich sytuacjach życia misyjne
goZ okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam tej
głębokiej ufności i silnej odwagi, że Pan życia i śmierci zmartwych
wstał i miłościwie czuwa nad Waszymi losami i nad losem świata.
Niech moc i radość Zmartwychwstałego Pana napełni i napełnia
zawsze Wasze serca.
Dziękuję Wam za Wasze listy gwiazdkowe, za modlitwy i za
słowa solidarności z misjonarzem... dziękuję za pomoc materialną,
o której informuje mnie zawsze nasza prokura misyjna. Tutaj, u nas,
skończyła się już tak zwana „zima”, która wygląda jak polskie lato.
Obecnie temperatura za dnia dochodzi już do 3 8° C, a w nocy spada
do 22° C. Przepowiadają, że pora gorąca będzie bardzo silna. Koń
czę ten list. Pan Bóg jest świadkiem jak jesteście mi bliscy i drodzy.
Niech Matka Boska Częstochowska ma Was w swojej opiece. Niech
Bóg Wam błogosławi!
Wasz O. Marian Żelazek SVD
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Puri, dnia 12 maja 1996 r.

Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, dla Współbraci i wszystkich
Współpracowników Prokury Misyjnej. U Was tam na pewno pięk
ny maj, wiosna w pełni, truskawki w ogrodzie, zapach bzu. U nas tu
taj, w Indiach, odwrotnie. Budzimy się o piątej rano już przy 28
stopniach Celsjusza. Za dnia termometr w cieniu podniesie się do
38 stopni w naszej okolicy. W mojej starej misji Sambalpur według
telewizji temperatura dochodzi do 43 stopni i więcej. Nieraz przy
chodzą mi na myśl słowa starego misjonarza, O. Maessinga (byliś
my razem długie lata): „Wracam do domu, do Niemiec, bo czuję, że
jednej więcej pory gorącej nie przeżyję”. W1975 roku wrócił z Indii
do Niemiec. Umarł tam 1 grudnia 1988 r. W tych ostatnich dniach
mieliśmy smutne przeżycie. O. Willy Dohmann, Niemiec, ale mój
dobry przyjaciel, postanowił wrócić na stałe do swojego starego
kraju. 17 kwietnia mieliśmy pożegnanie. 25 kwietnia był już w
Bombaju, gotowy do odlotu do Niemiec. Jego stan zdrowotny na
gle się znacznie pogorszył. Dnia 26 kwietnia rano o godzinie 5.10
zmarł w szpitalu Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Bombaju.
Trumna z jego ciałem wróciła samolotem do Bhubaneswar, a potem
do Domu Prowincjalnego w Jharsuguda. Dnia 28 kwietnia go po
chowaliśmy na naszym małym cmentarzyku SVD w Jharsuguda.
„Śmierć misjonarza” - przekraślająca osobiste plany, z góry Pan
Bóg wstrzymał powrót. Niech ciało spoczywa tam, gdzie pracował
przez 44 lata. Ja już mam za sobą 46 lat pracy misjonarskiej. „A że
nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, radosna ma dusza, Boże”. Nie
zależnie od naszych i Bożych zamiarów pod tym względem, przystę
puję teraz do sprawy ambulansu do naszej pracy w kolonii trędowa
tych. Ufam, że go jeszcze przez dłuższy czas będę używał. Dnia 19
kwietnia wysłałem fax do Ciebie, że sprawa nagli, bo przy końcu
kwietnia mam wpłacić cenę ambulansu. Muszę się przyznać, że od
tego dnia czekałem i czekam na znak od Ciebie. Podałem Ci numer
faxu naszej poczty, która chętnie obsłuży klientów, pobierając małą
opłatę Rs. 10. Podaję jeszcze raz ten numer: 00-91-6752-22000. Je
żeli chcesz telefonować do mnie, mój numer telefonu jest:
00-91-6752-22869. Jeżeli będziesz telefonował o 6.00 wieczorem
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waszego czasu, to mnie na pewno zastaniesz w domu, bo będzie u
mnie godz. 21.30. Przypominam, że pieniądze na ambulans mogą
być przekazane przez „Bank transfer na A-c 855-Cuttack Roman
Catholic Diocesan Corporation in Federal Bank Ltd., Bhubaneswar. Orissa, India”. To wszystko na ten list, pisany w porze
gorącej.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi, a Matka Boska Częstochowska
ma was zawsze w swojej opiece. Wasz i Twój w miłości Słowa Boże
go
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 15 sierpnia 1996 r.
Ukochani Przyjaciele Misji!
Spieszę z listem, aby Wam podziękować za wasze ofiary pienię
żne, za które mogłem zakupić nowy ambulans do naszej pracy mi
syjnej w kolonii trędowatych w Puri. Ambulans został dostarczony
dnia 15 lipca 1996 r., „Biały Anioł” z polskich ofiar nosi napis po
polsku i po angielsku:
„Dar Przyjaciół misji z Polski, Pieniężno, 15.07.1996 Puri. Pol
ska - Indie”.
„Donated by the Friends of the missions from Poland, Pienię
żno, 15.07.1996 Puri. Polska - India”.
Prawda, że w Ewangelii jest napisane: „Twoja lewa ręka nie po
winna wiedzieć, co robi prawa”, ale to odnosi się do sposobu dawa
nia jałmużny. Ambulans to nie jałmużna, ale włączenie się w pracę
misyjną i o jego ofiarodawcach można powiedzieć za Panem Jezu
sem: „Niech Wasze światło świeci przed ludźmi tak, że widząc Wa
sze dobre uczynki, niech chwalą Waszego Ojca w niebie”.
Podczas olimpiady w Atlanta był zawsze ten przejmujący mo
ment, gdy grano hymn narodowy kraju zawodnika-zwycięzcy.
Lubiłem obserwować zmiany na jego twarzy: radość wyrażona
przytłumionym płaczem. Coś podobnego odczuwam, gdy często
nieznajomy człowiek stanie przed nowym ambulansem i stara się
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przesylabizować, co na nim napisane: „Dar przyjaciół z Polski...”
Odzywa się wtedy jakaś nieopisana radość i duma ze starego,
miłego kraju i wdzięczność dla fundatorów ambulansu.
Ambulans kosztował nas 333 272 rupii. Ofiara z Polski w wy
mianie na rupie indyjskie była 347 817. Dodatkowe pieniądze
użyłem na wyposażenie wnętrza ambulansu i na jego rejestrację.
Nowy ambulans już kursuje w pełnym trybie. Ma dwóch szoferów:
pierwszy, oficjalny to Mr Peter Rao, jeszcze młody człowiek z
południowych Indii. Drugi szofer to ja sam. Gdy usiądę za kierow
nicą, a to się często zdarza, śpiewam sobie głośno, bo nikomu nie
przeszkadzam, piosenkę z młodych lat: „Jak dobrze nam zdobywać
góry i „młodą” piersią chłonąć wiatr”. A że przy 78 latach jeszcze to
wszystko bez większych trudności mogę robić, radosna ma dusza, o
Boże! Kończę na tym mój liścik, bo inaczej nie wyjdzie z Puri, a Wy
przecież macie prawo jak najszybciej usłyszeć słowa podziękowania
za nowy ambulans. Serdeczne Bóg zapłać. Wam wszystkim, co nie
szczędziliście „wdowiego” grosza na niego. Z wdzięcznością i uzna
niem myślę też o naszym polskim prokuratorze misyjnym, kocha
nym Ojcu Geniu Śliwce SVD i Jego zespole w prokurze misyjnej w
Pieniężnie, którzy włożyli swój trud w przeprowadzenie akcji „Am
bulans dla Puri”. Bóg Wam zapłać i do widzenia do 1998 roku do
mojego złotego jubileuszu kapłaństwa, o ile Pan Bóg tak zarządzi.
Wasz wdzięczny misjonarz
O. Marian Żelazek SVD

Puri, dnia 19 sierpnia 1996 r.
Drogi Geniu!
Przychodzi spóźniony list. Zamknąłem się w moim pokoju, aby
go przeczytać.
Nie wiem, jak Ci mam dziękować za trud włożony w realizację
zakupu nowego ambulansu. Jest solidny i bardzo wygodny. Gdy
usiądę za kierownicą, czuję się jak „radża”. Nigdy tak wygodnie nie
podróżowałem. Posyłam Ci list z podziękowaniem dla Ofiarodaw
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ców. Załączam też 21 fotografii i ich negatywów. Bóg Ci zapłać,
Geniu.
To nie wszystko. Mam pewien plan: Jak wiesz, prowadzimy
kuchnię miłosierdzia dla tych trędowatych, którzy nie mogą nawet
żebrać z powodu wieku albo trądu, który ich zniszczył. Przeciętna
liczba członków kuchni miłosierdzia jest: 75 (siedemdziesiąt pięć),
miesięcznie na prowadzenie kuchni miłosierdzia wydajemy 25 ty
sięcy rupii, co wynosi 735 dolarów USA. Moja propozycja: czy nie
mógłbyś co miesiąc wysłać tej sumy przez bank, naturalnie czerpiąc
z funduszu patronatu i innego w razie potrzeby. W ten sposób Pol
ska Misyjna byłaby wspomożycielem naszej „Mercy Kitchen”.
„Byłem głodny, a nakarmiliście mnie”. Byłby to też memoriał dla
naszych zmarłych Współbraci w Dachau i Gusen, którzy razem z in
nymi współwięźniami (ja też) mieli palące życzenie „aby przed
śmiercią najeść się raz jeszcze do syta chleba”. Umarli albo raczej
zginęli bez zaspokojenia tego pragnienia. Tylko pomyśleć, że w tym
planie za 1\3 dolara dziennie utrzymujemy jedną osobę: herbata
rano, o 11 przed południem ryż, dal, jarzyna, o 5 po południu chlapati, zrobione z 300 g mąki i dalma (dal z jarzyną zmieszany). W
miesiącu dwa razy mięso. Dla chorych jeszcze specjalna dieta. Po
nieważ pieniądze u nas szybko się rozchodzą, miesięczny przelew
bankowy byłby najlepszy. Jeżeli plan aprobujesz, możesz zaraz
zacząć od miesiąca sierpnia.
Tyle na dzisiaj. Ściskam Cię serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Po
zdrowienia dla Kazika Wojtczaka. Uściskaj ode mnie Brunona i
Bronka Skórę. Jeśli Pan Bóg pozwoli, będziemy razem z Brunonem
celebrowali nasz Złoty Jubileusz kapłaństwa. Podczas pierwszej
Mszy św. w Rzymie ja byłem przy głównym ołtarzu (nie było koncelebracji). Na jubileuszu Brunon będzie głównym celebransem. Na
pisz mi od razu czy fotografie i negatywy doszły.
Twój w miłości Słowa Bożego
O. Marian Żelazek SVD
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Bollapanda Road, dnia 17 lutego 1997 r.
Kochany Staszku!
Dwa dni temu otrzymałem „Komunikaty” Polskiej Prowincji.
Jak się należy zaraz po prowincjalskim wstępie zabrałem się do czy
tania: „Jubileusz 80-tych urodzin O. Stanisława Zlejskiego”. Czy to
błąd drukarki, czy też nowa polszczyzna, nie wiem, ale treść nie do
pomylenia, to mój „Stach” Zalejski. Mimo, że jest już 11.20 w nocy
list ten musi dziś jeszcze być napisany. Życzę Ci, Staszku, wszystkie
go najlepszego na tę twoją osiemdziesiątkę, przede wszystkim Boże
go błogosławieństwa i dobrego zdrowia, ażebyś mógł uroczyście
obchodzić Twój złoty jubileusz kapłaństwa 29 czerwca 1998 r. Mój
jubileusz i Brunona przypada na 18 września 1998. Jeżeli P. Bóg da
zdrowie i życie, będę go obchodził w Polsce, a wtedy na pewno
dołączę się do „Magnificat” Twojego jubileuszu! Staszek, ja nigdy
nie zapominam, żeśmy razem spędzili 1,5 roku w kamieniołomach
w Guzen. Razem szliśmy z flegmonami na operację do rewiru. Przy
pominam sobie, jak 13 listopada 1940 r., po tzw. „karnej” pracy
leżałeś na sienniku w końcu sali po prawej stronie, ja miałem szczę
ście, bo tego popołudnia dostałem się do Steinbrach Guzen, Erdbewegung. Pamiętasz, jak na bloku Pastewki, gdy korzystając z
ciemna, wtulaliśmy się pod „2” koce, gdy dotykałem moimi nogami
Twoich. „Idź z tymi nogami” mruczałeś po dobremu, bo moje nogi
były zimniejsze od Twoich. Te moje nogi nigdy nie były łaskawe dla
mnie, bo jeszcze dzisiaj bolą w nocy i są spuchnięte. A pamiętasz,
jakżeśmy starali się „ratować” Czesia Golaka, tego złotego chłopa
ka, którego „druty elektryczne ciągnęły do siebie”. Według mnie
„podwójny męczennik”, bo Gestapo i rozum mu odebrało. A wresz
cie razem znowu jechaliśmy z Guzen do Dachau, a potem już „swo
imi drogami”. Ot moje wspomnienia, Staszku, na Twoje 80-te
urodziny. Pamiętaj, trzymaj się dziarsko do tych naszych złotych ju
bileuszów kapłańskich. Cóż więcej Ci będę pisał. Po śmierci Józka
Arlika przychodzi mi częściej do głowy: „A że nie wiem, kiedy i
gdzie się w mogiłę położę, radosna ma dusza, Boże”. „Kiedy”, ja
dołożyłem. Reszta tego wierszyka pochodzi z wiersza Wicka Frelichowskiego.
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Z Bogiem, Staszek, bo już 11.45 w nocy, a jutro wstawanie o
5.00 rano. Niech Matka Boska Cię strzeże i Tobie błogosławi.
Twój Marian

Puri, dnia 20 listopada 1997 r.
Drogi Ojcze Rektorze!
Drodzy Współbracia Domu św. Kazimierza!
Drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarza!
Piszę ten list gwiazdkowy, 1997, mając przed sobą obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej wiszący na ścianie przed moim biurkiem.
„Panno Święta, co Jasnej bronisz Góry”! Nie proszę Cię, abyś mnie
„przeniosła na Ojczyzny łono”, ale żebyś wzięła te moje skromne,
ale gorące życzenia gwiazdkowe i przeniosła je do tych moich Naj
milszych w dalekiej Ojczyźnie. Ty, która nam dałaś pierwszą
Gwiazdkę i wszystkie następne, pobłogosław szczodrze całej mojej
Rodzinie misyjnej w dalekim kraju, ozłoć każdego radością i poko
jem”.
Dodaję do tych życzeń gwiazdkowych serdeczne podziękowanie
za Wasze listy, modlitwy i za wasze ofiary materialne, którymi
wspieracie moją pracę misyjną. Za wszystko składam serdeczne
„Bóg zapłać”.
Zbliżający się rok 1998, to rok złotych jubileuszów. Najpierw
nasza misja Sambalpur obchodzi złoty jubileusz pracy misjonarzy
Słowa Bożego na tutejszym terenie. W roku 1948 Werbiści przejęli
tę misję od belgijskich Ojców Jezuitów. Miała wtedy 5 stacji misyj
nych (parafii). Dzisiaj na progu drugiego pięćdziesięciolecia ta sama
misja ma 39 stacji misyjnych i 25 różnych instytucji, 175 szkół pod
stawowych, 9 gimnazjów i 3 szpitale. Administracyjnie rozwinęła
się na dwie diecezje. Jest nas obecnie 117 werbistów - misjonarzy,
wszyscy hindusi za wyjątkiem dwóch. W roku 1950 było nas 28 mi
sjonarzy, wszyscy obcokrajowcy. „Ziarno rzucone w glebę musi
najpierw obumrzeć, ażeby wydało piękne owoce”. Większość tych,
co stali u kolebki misji Sambalpur, poszła po nagrodę do Pana. Ja
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byłem razem z nimi. Boża wola, abym razem z drugim współbra
tem, o. Piotrem Speicherem, Niemcem, mógł cieszyć się złotym ju
bileuszem istnienia misji.
Dla mnie będzie to podwójny złoty jubileusz, bo 18 września
1998 roku jest 50-cioletnią rocznicą moich święceń kapłańskich.
Będzie o czym rozważać, dumać i modlić się przy żłóbku tegorocz
nej Gwiazdki. Prawie całe moje życie kapłańskie spędziłem w mojej
misji Sambalpur, mianowicie od 21 marca 1950 r. Byłem przy
zakładaniu jej fundamentów. Przy takiej misyjnej budowie ma się
wiele radości, ale też wiele cierpienia, zawodów i twardej, misyjnej
rzeczywistości. Trzeba się dobrze wpatrywać w Zmartwych
wstałego Chrystusa i za Nim iść z ufnością. Jako kleryk w koncen
tracyjnym obozie Gusen - Dachau w ciągu długich niekończących
się pięciu lat, „prawie już nie wierzę, że stąd wyjść mogę”, chciałem
zawsze, choćby na czworakach wyjść z tego grobu obozowego i zo
stać misjonarzem. Niejeden z moich kolegów seminaryjnych umarł
w obozie (z grupy 26 zginęło czternastu), biorąc z sobą do obozo
wego krematorium niespełnione pragnienie zostania kapłanem-misjonarzem, stawałem się jakby spadkobiercą i ich powołania. Razem
z nimi, co byli ze mną w obozie i zginęli dla ideału kapłana-misjonarza, dnia 18 września 1998 r. będę obchodził „nasz” Złoty jubileusz
kapłański. Cieszę się na ten dzień. Z Bożą łaską spotkamy się w tym
dniu w Polsce i będziemy razem dziękować Panu Bogu za łaskę
ozłoconego jubileuszem kapłaństwa. W związku z moim złotym ju
bileuszem kapłaństwa zwracam się z apelem do Was, abyście pomo
gli mi wybudować dom rekolekcyjny tutaj w moim aszramie w Puri.
Będzie to pewno mój ostatni apel, bo za dwa miesiące czeka już
mnie „osiemdziesiątka”. Po niej wiele może się zdarzyć, ale
chciałbym, aby dom rekolekcyjny w Puri był zbudowany z hojności
moich rodaków i żeby moje oczy go mogły jeszcze zobaczyć. Będzie
to najpiękniejszy i najpożyteczniejszy podarek jubileuszowy.
Cóż więcej mam Wam powiedzieć, włączając się z Indii do Wa
szej rozmowy przy wigilijnej wieczerzy? Wielu z Was pyta się o
moje zdrowie. Odpowiem na to, opisując na co mi ono jeszcze po
zwala. Otóż sam jeszcze często prowadzę nasz ambulans, a gdy ofi
cjalny kierowca zaniemaga w drodze, „stary” przejmuje kierowni
cę. Raz tak wiozłem mojego „chorego” 200 km. W roku 1994,
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podczas moich wakacji w Polsce, dostałem ataku serca. Przy
wiozłem po nim do Indii rozrusznik. Jego opis zaleca normalne ży
cie: praca ręczna, pływanie, rower, chodzenie, czego z ochotą prze
strzegam. Przyjmuję jednak ze zrozumieniem ograniczenia wieku, z
podziwem myśląc, jak to ludzkie ciało służyło mi tak dobrze przez
tyle lat, mimo że tyle razy było poturbowane. „O, jak piękne są nogi
głoszących pokój, głoszących Dobrą Nowinę”. Moje wyglądają nie
najlepiej, ale ufam, że Pismo św. nie o fizycznym mówi wyglądzie.
Moja praca obecnie ogranicza się do kolonii trędowatych i do
szkoły dla dzieci, których rodzice są trędowaci. Do tego dołączył się
nowy apostolat: wyszukiwanie miejsc na wiercenie głębinowych
studni.
Ostatnio, tydzień temu, wzięto mnie do wioski, 20 km od Puri i
od morza, gdzie studnie dają tylko słoną wodę. Ludzie piją wodę ze
stawów, nie zawsze ją gotując przed piciem. Poprosiłem wszystkich
o modlitwę, zanim zacząłem badanie terenu, a potem dałem się pro
wadzić mojemu instrumentowi do szukania wody, miejsca pod
studnie, gdzie znajduje się dobra woda do picia. Wyników jeszcze
nie znam. Chciałbym przejść to piękne ludzkie życie „czyniąc do
brze”, czego i Wam z serca życzę na Gwiazdkę i na ten szybko zbliż
ający się Nowy Rok 1998.
Z Bogiem! Niech Matka Boska Częstochowska ma Was w swo
jej opiece!
Wasz współbrat O. Marian Żelazek SVD

RODZINA O. MARIANA ŻELAZKA
Rodzice:
Stanisław Żelazek, ur. 6 X 1885 r. w Skórzewie k. Poznania, zawód
młynarz - kupiec zmarł 4 XII1971 r.
Stanisława z domu Szymkowiak, ur. 16IV1885 r. w Pasędziu k. Po
znania, zmarła 23 XII 1950 r.
Rodzice pochowani na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.
Rodzeństwo:
Mieczysław - kupiec, ur. 30 XII 1909 r. w Palędziu k. Poznaniu,
zmarł 24 IV 1965 r. w Poznaniu.
Kazimierz - piekarz cukiernik, żołnierz II Korpusu spod Monte Casino, ur. 25 II 1911 w Palędziu, zmarł 29 XI 1981 w Buenos
Aires. Żona Irena, syn Robert.
Władysław - handlowiec, ur. 6 VI 1912 w Palędziu, zmarł 25 VI
1975 w Poznaniu, żona Irena, synowie Romuald i Zbigniew,
córka Elżbieta.
Marianna - ur. 1 II 1914 w Palędziu, mąż Romuald Ast, zmarła w
lutym 1989 w Poznaniu, córka Wanda, synowie: Leszek
(zmarł) i Sławomir.
Stanisława- ur. 7 III 1915 w Palędziu, zmarła 5 XI 1984 w Gnieź
nie, mąż Stefan Nowak, zmarł w maju 1990 r., syn Andrzej,
córki - Janina, Krystyna, Mieczysława.
Stanisław - ur. 27 VIII. 1916 r. w Palędziu, ksiądz ze Zgromadzenia
Ojców Zmartwychwstańców, święcenia kapłańskie otrzymał 3
XI1940 r. we Lwowie, doktor teologii i prawa kanonicznego,
misjonarz w Brazylii, umarł 16 VIII 1990 r. w Poznaniu.
Marian - Werbista, misjonarz w Indii, ur. 30 I 1918 w Palędziu,
przebywał w obozie koncentracyjnym w Dachau, studia teolo
giczne ukończył w Rzymie i tam odprawił pierwszą Mszę św.
prymicyjną w 1948 r.
Wacław - handlowiec, ur. 16IX 1919 w Palędziu, zamieszkał w Ar
gentynie, żona Teresa (Włoszka), córka Stanisława, syn Karol.
Jan - ur. 13 XI1921 w Palędziu, zmarł w 1922 r.
Janina - ur. 23 X 1922 w Palędziu, zginęła w niewyjaśnionych oko
licznościach na przełomie 1946 i 1947 r.
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Zdzisław - inżynier budowlany, ur. 1II1924 w Palędziu, żona Eu
genia, synowie Michał i Wojciech.
Irena - ur. 3 V 1926 w Palędziu, zm. 31 VIII 1984 r. w Poznaniu,
mąż Władysław Puk (zm. IV 1974), córka Maria, syn Maciej
(zmarł XII 1984).
Tadeusz - ur. 3 V 1925 r. w Palędziu, zmarł po urodzeniu.
Henryk - technik mech., ur. 29 VI 1927 w Palędziu, zmarł 23 II
1996 r. w Poznaniu, żona Kazimiera, córka Ewa.
Teresa - ur. X 1929 w Poznaniu, zmarła po urodzeniu.
Zofia - ur. IV 1930 w Poznaniu, mąż Stefan Fiatów, synowie:
Paweł, Adam, Przemysław (zmarł w 1964 r.), Piotr, Wojciech.
Zamieszkują w Koszalińskim.
Urszula - ur. 22 VIII 1931 w Poznaniu, mąż Władysław Komoro
wski (zmarł w 1983 r. w Opolu), syn Mirosław, córki Małgo
rzata i Barbara. Drugi mąż Urszuli, Stanisław Magdziak,
zamieszkują w Opolu.

ŻYCIE MISJONARZA JEST MARZENIEM...
Przez całą niedzielę, 23 października, o. Marian Żelazek na
wszystkich Mszach św. mówił do nas o swojej pracy wśród trędo
watych w Indiach. Teraz mówi nam o sobie.
-

Czy urodził się Ojciec w Poznaniu, czy jest Poznaniakiem?

- Nie, urodziłem się w Polędziu w 1918 r. W 1928 r. rodzice prze
nieśli się do Poznania.
-

Kim byli Ojca rodzice?
Ojciec był ziemianinem, zaangażowanym mocno w Kółkach Rol
niczych. Po wojnie finansowo nam się nie powiodło, więc opu
ściliśmy wieś i osiedliliśmy się w Poznaniu.

-

-

Jak liczne Ojciec miał rodzeństwo?
Było nas czternaścioro dzieci: ośmiu braci i sześć sióstr. Poza tym
dwóch maleńkich umarło, to byłoby szesnaścioro. Dwoje dzieci
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rodzice jeszcze adoptowali. Było więc nas osiemnaścioro. Ja teraz
się dziwię, jak ojciec mógł utrzymać tak liczną rodzinę. Wszyscy
chodziliśmy do szkół, otrzymaliśmy wykształcenie. Nie przele
wało się w domu, ale biedy też nie było.
-

Jak Ojciec wspomina swoje dzieciństwo?

-Jako bardzo radosne, ale i pełne odpowiedzialności. Jak jeden do
rastał, to musiał się opiekować młodszym rodzeństwem. Dla
chłopaka była to najgorsza robota: wziąć te małe na ręce i iść na
łąki pod Dębinę (bo mieszkaliśmy na Wildzie) i cały dzień z nimi
spędzić, to nie było łatwe. Wolałbym nie wiadomo jakie ciężary
nosić, ale trzeba było się nimi zajmować. Mimo to radosne
miałem dzieciństwo.
-

Czy będąc dzieckiem, myślał Ojciec o tym, że będzie misjonarzem?

- Pamiętam, że jako mały chłopak odprawiałem w domu mszę. Nie
wiem dlaczego to robiłem. To, że księdzem będę, o tym myślałem
od najmłodszych lat, ale żeby zostać misjonarzem, to nie.
Było to zawsze w moim sercu, by zostać księdzem. Byłem mini
strantem w kościele OO. Zmartwychwstańców na Wildzie i pew
nego razu przyjechał tam misjonarz, który pracował w Argenty
nie. Zostawił takie kalendarze, w których było napisane, że jak
ktoś chce zostać misjonarzem, to może zgłoszę się do OO. Werbistów. Wtedy zacząłem myśleć o tym, aby tak właśnie zrobić.
-

Więc zdał Ojciec maturę w Poznaniu?
Nie. Zacząłem chodzić do gimnazjum św. Marii Magdaleny. Tam
skończyłem drugą klasę i poszedłem do gimnazjum OO. Werbistów w Górnej Grupie koło Grudziądza. Tam zdałem maturę i
wstąpiłem do nowicjatu.

- W

którym roku Ojciec otrzymał święcenia kapłańskie?

- Nowicjat rozpocząłem w 1937 r., a przecież w 1939 wybuchła II
wojna światowa. W 1940 r. zabrali nas do obozu koncentracyjne
go. Byłem więziony najpierw w Dachau, później przenieśli nas do
Gusen, a po półtora roku wróciłem do Dachau i byłem tam do 29
kwietnia 1945 r., do wyzwolenia obozu.
W Dachau spotkałem dawnego waszego proboszcza, ks. Owczarczaka. Pamiętam, jak młodo wtedy wylądał.
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- Co może nam Ojciec o Nim powiedzieć?

Chrystusa. Po co chcemy więcej? Ale jak chcesz tego namacalnego
doświadczenia Chrystusa, to posłuchaj. I opowiedziałem mu o
dwóch przypadkach.
Raz, jak odwoziliśmy ambulansem trędowatego, który był już
bardzo wyniszczony przez chorobę i bardzo cierpiał, przejeżdżali
śmy obok wielkiej świątyni Pana Świata, wówczas chory zaczął
skandować: niech żyje Jezus, niech żyje Bóg, niech żyje Pan Jezus.
Tak powtarzał. Wtedy w tym ambulansie wydawało się, że Pan
Jezus naprawdę był i jechał z nami.
Innym razem zawołano mnie do lepianki, w której umierała chora
na trąd. Kiedy podszedłem do niej, ona zaczęła gładzić mnie po
twarzy swoimi kikutami palców. Nie spodziewałem się tego, ale
nie uciekłem, zacząłem ją tylko pocieszać. Cieszyłem się z tego, że
mogę innym sprawić radość, że jako kapłan jestem im potrzebny,
choćby tylko po to, aby ich pocieszyć.

- Księża w obozie bardzo boleśnie odczuwali oddzielenie od swoich
parafii i często o tym mówili. Ksiądz Wojciech też bardzo cierpiał
z tego powodu. Księża w obozie ciężko pracowali i mówili, że wi
docznie Pan Bóg chce, aby oni ofiarę sprawowali nie przy ołtarzu,
ale przy taczkach, wożąc kamienie.
-

Czy po wojnie wrócił Ojciec do Polski?

- Nie. Ja zawsze chciałem jechać do Rzymu. Kiedyś było to czymś
nieosiągalnym, nie tak jak dzisiaj, że każdy prawie może pojechać.
Wtedy biskup połowy Gawlina zabierał z obozu kleryków do
Rzymu, ja z moim kolegą też się zgłosiłem i pojechaliśmy do Pol
skiego Kolegium.
Tam skończyłem studia i 18 września 1948 r. zostałem wyświęco
ny na kapłana. Przez 6 miesięcy pracowałem wśród polskich emi
grantów we Włoszech, a 21 marca 1950 r. pojechałem do Indii i
jestem tam 44 lata.
-

Czy jest Ojciec szczęśliwy ?

- Czy ja jestem szczęśliwy? Gdybym nie był szczęśliwy, to bym nie
miał biletu powrotnego do Indii. 1 listopada wyjeżdżam.
-

Czy ma Ojciec jakieś marzenia ?

- Całe życie misjonarza jest marzeniem. Jak byłem w obozie, to wy
obrażałem siebie na misjach. Marzyłem, żeby mieć samoloty, ra
diostacje, które pomagałyby w pracy misyjnej. Były i są to nadal
marzenia, bo w Indiach używamy tylko rowerów.
Drugim moim marzeniem było to, że widząc, jak w obozie umie
rali księża, abym mógł ich kiedyś zastąpić i pracować wśród młod
zieży, chłopców, z których niektórzy zostaliby później księżmi.
To do pewnego stopnia się spełniło, bo przez pewien czas byłem
dyrektorem szkoły apostolskiej i dwóch moich uczniów z tej
szkoły zostało biskupami.
-

Czy pamięta Ojciec jakieś wydarzenie, które wyjątkowo utkwiło
Ojcu w pamięci?

Co chciałby Ojciec powiedzieć nam na koniec tej rozmowy, może
o coś prosić, na coś nas uwrażliwić?

-

- W pracy misjonarza bardzo dużo zależy od zaplecza misyjnego,
bez tego zaplecza nic nie można zrobić.
Im jest się starszym, tym bardziej zwraca się uwagę na to, że ktoś
przyśle list i napisze w nim: my tu modlimy się za ciebie, ofiaruje
my za ciebie swoje umartwienia i swoje cierpienia. I to się odczu
wa, bo jest wielka potrzeba tego. Zycie misjonarskie, to życie w
samotności. To tylko łatwo się śpiewa w tej piosence, że „Ty po
trzebujesz mych kropli potu i samotności”. Ale ta samotność nie
zawsze jest łatwa. Takie listowe poparcie i ta modlitwa to bardzo
wiele znaczy.
-

Więc cieszyłby się Ojciec, gdyby stąd, z Dębca, przychodziły do
Ojca listy?

- Oczywiście, bardzo bym się cieszył.
A gdyby ktoś chciał coś posłać to najlepiej mleko w proszku, bo w
Indiach pełno krów - świętych krów, ale brak mleka.

- Pamiętam, jak kiedyś przyszedł pewien oficer irlandzki - podró
żował jako turysta - i pytał, jak doświadczyć Chrystusa? Odpo
wiedziałem: dla nas katolików, Komunia św. jest doświadczeniem
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PRZYSTANKI OJCA ŻELAZKA
Za kilka dni ojciec Marian Żelazek znów odbędzie podróż. Po
kilku miesiącach pobytu w swoim rodzinnym kraju i mieście wróci z
domu przy Dolnej Wildzie do... siebie.
* Granice. Ileż to już ich przekracza! w swoim życiu, od 44 lat
związany z Indiami? Trudno już dzisiaj powiedzieć, gdzie przebie
gała ta granica najważniejsza, ta po przekroczeniu której nie mówi
się „wyjeżdżam do Indii”, ale „wracam do Indii”.
Tyle lat tam spędzonych; można mówić, że serce i dusza dają się
rozdzielać i zostawać po dwu stronach różnych granic. Ale tak na
prawdę nie da się dzielić po połowie, po tylu latach chyba większa
część serca jest tam. U NAS.
Przedtem było wiele innych przystanków. Poznań, gdzie urodził
się i wychował pośród licznego rodzeństwa, słynne liceum Marii
Magdaleny, które pozostawiło swój dobry znak do dziś, Zakon Oj
ców Werbistów, gdzie uczył się zasady, że trzeba żyć zawsze gotowy
do wielkiej, misyjnej drogi, i obóz koncentracyjny. Potem Rzym,
studia. Aż w marcu 1950 roku holenderskim statkiem popłynął do
Indii.
- Zawsze wzywał mnie wielki bezkresny świat. Marzyłem o Chi
nach, o Indiach.
* Dżungla. To było w centrum Indii, w stanie Orissa, 400 kilo
metrów poniżej Kalkuty. Wśród tak zwanych plemion pierwotnych
Adi-Basi, biednych, żyjących w lasach, pogardzanych przez „kasto
wych”. Pierwszy raz 100 lat temu spotkali się z misjonarzami, któ
rzy naprawdę chcieli im pomóc. Kiedy o. Żelazek przyjechał, było
30 misjonarzy i pięć stacji misyjnych. Teraz jest 108 księży rodzi
mych i 2 biskupów.
Dla nauczyciela to najpiękniejszy plon, gdy wychowa następ
ców.
- Pamiętam tych nagich chłopców, którzy zbierali krowie łajno,
które po wysuszeniu było cennym budulcem i służyło jako opał. Te
raz te same rączki, już dojrzałe, błogosławią innym. Owocnie pra
cują. Przez trzynaście lat byłem dyrektorem liceum. Kochałem tych
ludzi, a i oni mnie.
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* Święte Miasto. Teraz od prawie dwudziestu lat jest przysta
nek: PURI. Miasto nad Zatoką Bengalską. Niezwykłe miasto, które
porównać można chyba do naszej Częstochowy. Jest to centrum
kultu religijnego.
-Jest to centrum kultu religijnego, odczuwa się to zwłaszcza 15
sierpnia, w Dzień Niepodległości Indii. Na wspólne nabożeństwo
zapraszani są wtedy przedstawiciele różnych religii - hinduizmu,
muzułmanie, buddyści... I ja też. Każdy czyta swoje święte pisma. Ja
Ewangelię. Stosunek do nas, do katolików, Polaków, jest dobry.
Trzeba to pielęgnować.
Ale to całkiem inny niż dżungla świat. Wielcy, poważni, dumni,
bramini z manią wyższości. Bo tam tworzy się prawdziwa polityka.
Tam mamy nasze centrum dialogu, szkoły, bibliotekę. To miej
sce, gdzie można przyjść bez względu na wyznawaną wiarę, przeko
nania.
* Przez mur. Ręce misjonarzy przywykły jednak zawsze wy
ciągać się w stronę tych najbiedniejszych, zagubionych, czekających
na pomoc. Toteż kiedy władze cywilne Puri poprosiły polską misję
o pomoc w opiekowaniu się trędowatymi - odmowy nie było. We
szli do kolonii. Formalnie i fizycznie nie otaczał jej żaden mur. A
jednak nikt tej granicy nie przekraczał. Trąd, obawa przed nim
sprawiały, że kolonia była ziemią przeklętą. A przecież polski ambu
lans z pomocą zaczął codziennie przesuwać się obok wielkiej
Świątyni Pana Świata i docierać do osiedla 1000 osób, z których
około 600 to trędowaci.
- Zaczęli o nas gadać, byliśmy na językach całego miasta. „Po co
oni tam jadą”? - mówiono. „Pewnie chcą na silę zaszczepić tym
biednym ludziom katolicyzm”. Tak mówili. Ale to było nieuczciwe.
Przecież wiary nie zaszczepia się na siłę. Na siłę nie odbiera się im
tego Boga, którego kochają. Jeździliśmy tam i jeździmy.
Teraz już jest całkiem inaczej. Polscy misjonarze leczą, uczą.
Zorganizowano szkoły, nauczali ich pracować, zarabiać. Jest ogród,
sprzedaje się warzywa, wytwarza liny z juty, włókna. Są pieniądze
na najpilniejsze potrzeby, na kuchnię miłosierdzia dla tych, którzy
nawet żebrać nie mogą.
- A wszystko tak to urządzono, żebyśmy w każdej chwili mogli
odejść, a oni sami już pójść dalej. My nie chcemy ich od siebie uzale-
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żniać, chcemy im otworzyć drzwi. Nie mogą już zawsze być na łasce
miłosiernych.
* Miłosierdzie. Ludzie chcą pomagać innym. To prawda. Czują
się przez to lepsi.
-1 to jest dobry objaw. Cenny. Tylko, że wtedy trzeba pamiętać i
o tych obdarowywanych. To bardzo delikatna sprawa. Władze In
dii czują się trochę tym zażenowane. Bo to utrwala obraz kraju tyl
ko przez pryzmat biedy. A to przecież zróżnicowany, piękny kraj.
Nie chcę powiedzieć, że tej pomocy nie trzeba. Owszem, tak. Ale
chodzi o formę. Mile widziana jest pomoc medyczna (taką uzyska
liśmy z Poznania). I środki, które tu na miejscu przecież można wy
dać najcelniej, najskuteczniej. Trzeba tak postąpić, żeby pomóc, nie
raniąc dumy.
A pomagać można wszędzie.
- I Kalkuta jest wszędzie - powiedziała kiedyś Matka Teresa.
Jolanta Lenartowicz.

MISJONARZ Z INDII
z o. Marianem Żelazkiem rozmawia Bolesław Januszkiewicz
Ojciec Marian Żelazek - misjonarz ze Zgromadzenia Słowa
Bożego (werbiści), urodził się w Palędziu koło Poznania w 1918
roku. Do szkoły podstawowej zaczął uczęszczać w Dopiewie, którą
ostatecznie ukończył w Poznaniu, gdy rozpoczął się wielki kryzys
gospodarczy, a rodzice ponieśli dotkliwe straty finansowe (ojciec
był właścicielem młyna) i zamieszkali tu na Górnej Wildzie pod nr
107, róg Pamiątkowej. Był rok 1926. W księdze pamiątkowej HCP,
znajdującej się w Muzeum Zakładowym, o. Marian napisał: „Jako
chłopak przysłuchiwałem się zawsze z dumą syrenom fabryki Ce
gielskiego... była to nasza fabryka. Jako stary misjonarz z Indii po
44 latach z miłością i zadumą patrzę na te same kominy, które w
swoisty sposób wyrażają ducha mego Poznania i wielkopolskiego
ludu. Niech Bóg Wam błogosławi”.
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Marian Żelazek do 1932 roku uczęszczał do gimnazjum św. Ma
rii Magdaleny, potem przeniósł się do 3 klasy Gimnazjum Misyjne
go w Górnej Grupie, koło Grudziądza, prowadzonego przez ojców
werbistów. Początkowo trochę żałował „Marynki”. W 1937 roku
przyjechał do Chludowa, do nowicjatu. Seminarium mieściło się w
starym domu odsprzedanym ojcom werbistom przez Romana
Dmowskiego. Tu zastała go wojna. Był już po nowicjacie...
Z ojcem Marianem Żelazkiem, który w tym roku przyjechał z
dalekiej Indii na wakacje, przeprowadziłem 18 sierpnia 1994 r.
dłuższą rozmowę na temat jego pracy misyjnej. Wywiad miał miej
sce na Wildzie, przy ul. Lipowej 10, w mieszkaniu jego siostry
p. Ast.
* Dokończmy, proszę Ojca, ów wątek wojenny...
W początkach września wraz z innymi księżmi uciekałem pod
Warszawę, bo takie było zalecenie. Wkrótce jednak wróciliśmy do
Chludowa. Potem gestapo dowiozło jeszcze do naszego zakładu in
ternowanych księży. Było nas razem około dwustu. 22 maja 1940
roku 26 kleryków i pozostałych księży wywieziono do Dachau, a w
niespełna pięć lat później, 29 kwietnia 1945 r., Amerykanie oswo
bodzili obóz koncentracyjny.
Po wyzwoleniu obozu biskup połowy Paweł Gawlina zorganizo
wał wyjazd do Rzymu swoim diecezjalnym klerykom. Podstawiono
ciężarowy, wojskowy samochód, na który załadowało się 16 klery
ków, wśród nich było dwóch werbistów, jednym byłem ja. To był
wrzesień 1945 r. Muszę przyznać, że od najmłodszych lat miałem
przemożną chęć pojechać do Rzymu, aby zobaczyć Ojca św. I tak
oto pozostałem w Rzymie na pięć lat, gdzie odbywałem studia teo
logiczne na Anzelmianum. Tam otrzymałem święcenia kapłańskie.
Potem w 1949 r. przyjechałem na krótko do Poznania, na specjalne
życzenie mamusi, która czuła, że jeśli teraz się nie zobaczymy, nie
zobaczy mnie już nigdy. Przyjechałem więc, aby odprawić mszę pry
micyjną i pożegnać się z rodziną. Pierwszego marca 1950 roku wy
jeżdżałem już frachtowcem z Genui do Bombaju. Podróż trwała 21
dni.
* I tak oto jest tam Ojciec już 44 lata. To już szmat czasu...
Naturalnie i muszę powiedzieć, że dziś więcej jestem obywate
lem Indii niż obywatelem Polski.
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* Jak często przyjeżdża Ojciec do kraju ?
Od opuszczenia Ojczyzny po raz pierwszy przyjechałem do Pol
ski po trzynastu latach pobytu w Indiach. Teraz przyjeżdża się co
pięć lat. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś, gdy misjonarz wyjeżdżał
na misje, wyjeżdżał na zawsze. To się trochę po ostatniej wojnie
zmieniło.
Czy dostrzega Ojciec obecne zmiany w naszym mieście?
O tak. Widzę i podziwiam. Duch tego miasta w pewnym sensie
jest stary, ale ciało nowe. Podoba mi się tutaj.
*

* Obecnie mieszka Ojciec w Puri, nad Zatoką Bengalską. Ale za
nim zakotwiczył się Ojciec w tym jednym z największych hindu
istycznych miast pielgrzymkowych, pracował Ojciec gdzieś indziej.
Gdzie to było?
Najpierw przez 25 lat pracowałem w Północnych Indiach, w
dżungli, wśród szczepu Adibasi (adi - początek, basi - mieszkaniec),
a więc wśród pierwotnej ludności. Dla Hindusów są to „ludziemałpy”, ponieważ żyją na bardzo niskim poziomie kultury. Ich religią jest animizm - wiara w duchy. Zwierzętom, drzewom, kamie
niom składają ofiary, aby udobruchać złe duchy. Adibasi mają
również mocno rozwinięty kult przodków.

Od czego zaczynał Ojciec pracę w tak dziewiczym terenie?
To nie był tak całkowicie dziewiczy teren. Pierwsze kroki misyj
ne stawiali tam znacznie wcześniej jezuici. W moim rejonie, gdzie
rozpoczynałem pracę, jest już diecezja Sambalpur i stara szkoła mi
syjna założona w 1906 roku.
*

* Po 25 latach pobytu w dżungli obecnie mieszka Ojciec w Puri,
świętym mieście hinduistów.
Jest to jedno z bardziej znanych świętych miast w Indiach, a ta
kże po trochu miasto turystyczne (czasami docierają tu nawet Pola
cy). Hindusi są narodem pielgrzymującym. Ci, którzy odbyli już
pielgrzymkę do Benares, Karia, Kumari i innych świętych miejsc, na
koniec zawsze powinni przybyć do Puri, aby tym samym przypie
czętować swoje pielgrzymowanie. Codziennie przybywa tu około
15 tysięcy pielgrzymów. Przychodzą do swojej wielkiej świątyni Dżaganatha, czyli do świątyni Pana świata. Jest to wspaniały kompleks
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budowli o charakterze sakralnym. Już od piątej rano panuje tu ruch
aż do dwunastej w nocy. Do świątyni Dżaganatha mogą wejść tylko
hinduiści.
Taki zdarzył mi się wypadek: Kiedyś na Gwiazdkę przyszedł do
, mnie taki sanktenicheta - Hindus piękny, uczony. Spędził ze mną
dłuższy czas na rozmowie przy herbacie. Potem o północy podczas
Mszy św., gdy rozdawałem komunię, widzę nagle - on stoi przede
mną. Jak błyskawica przelatywały mi myśli - dać mu czy nie dać
Chrystusa. Przecież to dobry człowiek, pięknie rozmawiał ze mną o
Chrystusie. Pastoralny rozsądek mówił mi, żeby dać. I dałem, cho
ciaż nie byłem z siebie całkowicie zadowolony, ale też nie uwa
żałem, że uczyniłem coś złego. On przecież do pewnego stopnia
wierzył w Chrystusa, miłował Go, miał wielki dla Niego szacunek.
Po dwóch latach znowu go spotkałem. Wtedy ten hinduista zaczął
rozmowę. Pamięta Ojciec tę Gwiazdkę? Pamiętam, pamiętam, że
tobie dałem nielegalnie, według naszych przepisów, komunię
świętą - odrzekłem. A on mówi, wie ojciec, gdy ja szedłem po Pana
Jezusa, to tak sobie myślałem, da mi on tego Chrystusa czy nie da?
Teraz sobie proszę wyobrazić, gdybym mu nie dał, to rozczarowany
byłby na całe życie, stracona owca.
* Proszę powiedzieć, co by Ojciec chciał, abyśmy my chrześcija
nie przyjęli z postaw hinduistów do naśladowania?
U nich najpiękniejsza jest ta naturalność postaw religijnych, oni
się tego nie wstydzą, otwarcie wyznają swoją religię czy urzędnik
państwowy, czy trędowaty biedak. Weźmy taki przykład, podczas
święta Raddżatra przez ulicę przeciąga procesja z trzema wozami,
których dowódcą jest sam wojewoda. I on, jakby nigdy nic, kręci się
wokół tych wozów boso. Albo inny przykład: Kiedyś zaprosiłem
dyrektorkę ich szkoły do nas. Pytam, kiedy mogłaby przyjść, bo
chcielibyśmy zrobić małe przyjęcie. A ona odpowiada - w każdy
dzień z wyjątkiem czwartku, bo to jest dzień mojego guru (zn. na
uczyciela) i w tym dniu ja poszczę. Tego dnia ona po prostu nic nie
je, dlatego nie ma mowy o żadnym przyjęciu.

Ale za to, gdy jedzą, jedzą ręką, dlaczego?
Tak, to prawda. Oni nie używają łyżki, noża czy widelca.
Wszystko jedzą prawą ręką - palcami, aby się tym jedzeniem bar
*
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dziej rozkoszować. Nasi ojcowie też to już robią, zresztą jesteśmy
zapraszani do ich domów na uroczystości rodzinne.
* Czy teraz, spędzając dość długie wakacje w kraju, tęskni Ojciec
za swoimi Hindusami?
Moje serce jest podzielone. Mam tam swoich przyjaciół, a i te
500 dzieci trędowatych przychodzących do naszej szkoły. Wie Pan,
jak człowiek mieszka w Puri już 19 lat, to jest już cząstką tej zbioro
wości. Ja tam należę do różnych miejskich komisji - np. urządzenia
święta niepodległości albo święta republiki. Jestem też zapraszany
prywatnie czy oficjalnie, mówią mi po imieniu. Jeszcze taka cieka
wostka, jeśli rozmawiamy po angielsku, to już po chwili oni prze
chodzą na język Orija, by usłyszeć dźwięk tego języka z ust obcokra
jowca. To nas do siebie przybliża.
* Czy Ojciec jest tam jedynym Polakiem?
W tym mieście jestem nie tylko jedynym Polakiem, ale jedynym
obcokrajowcem. W całej diecezji nie ma Polaka. Był kiedyś ojciec
Bona, ale on w 1978 roku powrócił do Polski.
* Czy taki powrót jest obligatoryjny, czy na własne życzenie?
Dzisiaj to już sprawa misjonarza. Ale jest to też pewien problem
misjonarski. Kiedyś było nas 30 misjonarzy, innego kapłana nie
było. Dzisiaj jest sytuacja odwrotna. Na 108 kapłanów jest tylko 4
misjonarzy, obcokrajowców. Nasza rola, jak widać, maleje. My je
steśmy tam potrzebni jako ci, którzy dają pewien wzór, ci, z którymi
się trzeba bardziej liczyć. Ale pałeczkę od nas już przejęli miejscowi
kapłani.

* A więc ten, który sieje, nie jest tym, który zbiera, jak to powie
dział Jan XXIII?
Dokładnie tak. Dzisiaj, jak już mówiłem, misjonarz ma przy
bliżyć ludziom Boga, ale to nie jest w tradycyjnym rozumieniu na
wracanie. To już nie liczenie duszyczek, które misjonarz nawrócił.
My chcemy tych ludzi nasycić wartościami ewangelicznymi, żeby
ich przenikały. Mamy przy tym świadomość, że w Indiach są różne
religie. Przecież obok hinduistów jest 80 min wyznawców islamu,
są też chrześcijanie. I każdy musi się w swoich postawach weryfiko
wać - chrześcijanin jak chrześcijanin, hinduista jak hinduista, a
muzułmanin jak muzułmanin.
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* Jest więc misja, w której Ojciec pracuje w samym centrum kul
tu hinduistycznego.
Tak, całkowicie. Od naszego kościółka do Dżaganathy dzielą
nas zaledwie cztery kilometry.
Dla katolików taka egzystencja dwóch religii, dwóch sąsia
dujących obok siebie świątyń jest trudna do zrozumienia, jak nie
mógłbym sobie np. wyobrazić, żeby Żydzi wybudowali pod murami Jasnej Góry swoją synagogę... W Indiach, jak widać, jest to mo
żliwe.
Dla mnie to też byl nie lada problem, gdy szedłem do pracy w
Puri, pytałem siebie, co ja tam w tym wielkim hinduistycznym mie
ście będę robił. Dzisiaj ostatecznie misję pojmuje się inaczej. Kiedyś
jej celem było stale powiększanie liczby wyznawców. To jest dla ka
tolików ważne, ale nie najważniejsze. Dziś chodzi o to, aby dawać
świadectwo Ewangelii, aby tym ludziom dawać pojęcie, co to jest
chrześcijaństwo. Bo oni mają o nas prymitywne wyobrażenie, że je
steśmy tymi, którzy jedzą mięso wolowe, że się nie kąpiemy, nie
modlimy itp. Ja bym powiedział tak: my w Puri staramy się uobec
nić Chrystusa.
* W jaki sposób?
Najpierw poprzez szkoły - mamy ich dwie - angielską, prowa
dzoną przez siostry zakonne i drugą dla dzieci z rodzin trędowa
tych. Do tej pierwszej hindusi lubią posyłać swoje dzieci, chociaż na
teren kościoła nigdy by nie weszli, ale na teren szkoły tak. Do szkoły
dla dzieci z rodzin trędowatych, której jestem dyrektorem, uczęsz
cza ok. 400 dzieci (inne przychodzą z pobliża).
Innym sposobem dawania świadectwa Ewangelii jest praca cha
rytatywna. To nam dobrze wychodzi, lepiej niż hinduistom. Oni
miłość bliźniego pojmują inaczej - żeby się litować nad chorym i
cierpiącym - to nie. Według ich filozofii, jeśli człowiek cierpi, to wi
docznie sobie na to zasłużył i właśnie nie należy mu nawet przery
wać tego przeznaczenia.
W Puri jest dużo trędowatych. Ci biedni ludzie żyją tylko z że
bractwa i z pomocy misji. Myśmy zaczęli tam właściwie naszą pracę
na zaproszenie władz administracyjnych. To było we wrześniu
1975 roku. Tamtejszy wojewoda zwrócił się do różnych towarzys
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tw i organizacji z zapytaniem, jak można pomóc trędowatym. Bo to
był wielki problem dla miasta. Z organizacji hinduistycznych
właściwie nikt się nie kwapił. Myśmy mieli pewien plan tzw. „Bom
baj klinik”. I myśmy go zaproponowali i otrzymaliśmy zgodę.
Najpierw nasz ambulans jeździł dwa razy dziennie do kolonii
trędowatych. To budziło duże zainteresowanie. Na pewno jeżdżą
tam, aby tych biednych trędowatych nawrócić - myślano. Tymcza
sem naszym celem było niesienie autentycznej pomocy tej groma
dzie przez wszystkich opuszczonych. Naturalnie misjonarz chciałby
całe miasto Puri nawrócić, takie powinien mieć pragnienie w swym
sercu. Jeśli nie miałby takiego w sercu pragnienia, to byłby tylko
pracownikiem socjalnym. Trzeba więc mieć dużo cierpliwości, a
owoc swojej pracy zostawić Bogu.
Hinduiści szybko przekonali się do naszej pracy wśród trędowa
tych. Zyskaliśmy popularność i życzliwe nastawienie.
* Dziękuję serdecznie i proszę przekazać pozdrowienia swoim
najbliższym w dalekim Puri, bo jak słyszę już niebawem wyrusza
znowu Ojciec w drogę do Indii.

FATHER MARIANUS Z... WILDY
Pogoda była upalna. Z okien hoteliku rozciągał się widok na
plażę i mimo ulicznego gwaru słychać było szum Oceanu Indyjskie
go. Byliśmy zadowoleni, że po męczącej podróży z Kalkuty i dość
długim szukaniu hotelu udało nam się wreszcie znaleźć wolne miej
sca. Nie było to łatwe, mimo że nie odbywało się akurat żadne do
niosłe święto hinduizmu. Ale sezon religijny w Puri trwa chyba cały
rok. Do tego jednego z najświętszych miejsc hinduizmu mieszkańcy
subkontynentu pielgrzymują we wszystkich miesiącach roku. Praw
dziwe religijne szaleństwo odbywa się tu w czerwcu, kiedy w 14 me
trowej wysokości wozie o szesnastu kołach dwumetrowej średnicy
każde, wiozącym posąg Wisznu Jagannatha, czyli Władcy Świata
wyrusza ogromna procesja. Bóstwo to przewożone jest do drugiej
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świątyni, by po tygodniu powrócić do swej siedziby będącej najwa
żniejszą świątynią Puri.
W Puri jest jeszcze inna świątynia, której znaczenie nie tyle reli
gijne co społeczne, jest niemałe. To rzymskokatolicki kościół kiero
wany przez werbistę, ojca Mariana Żelazka - polskiego misjonarza.
Spotkanie z nim było tym bardziej serdeczne, że Father Marianus,
jak go tu wszyscy nazywają, pochodzi z Poznania, z Wildy. Dla
mieszkańców Puri to już nie jest tylko duchowny jakiejś innej religii,
lecz cała instytucja. Zajmuje się nie tylko pracą duszpasterską wśród
około 120 katolików, ale za to w parafii obejmującej teren równy
prawie połowie Polski; także opiekuje się trędowatymi - ludźmi w
mniemaniu Hindusów niedotykalnymi, znajdującymi się całkowi
cie poza społeczeństwem. Pomagają mu siostry Szarytki.
Ojca Mariana spotkaliśmy rankiem, gdy w miejscowym języku
oryjskim odprawiał Mszę. Językiem mieszkańców stanu Orissa
włada jak polskim. To podstawowy warunek, by tu w ogóle praco
wać. Z Indiami związany jest od 40 lat. W Puri pracuje od 1975
roku. Jego terenowym samochodem wyjeżdżamy właśnie z miasta.
Jakaś boczna droga prowadzi do szkoły dla dzieci trędowatych,
założonej niedawno przez polskiego misjonarza. Na nasze spotka
nie wybiegają mali uczniowie. Widać wyraźnie, że ojciec Marian
jest tu doskonale znany. Do szkoły uczęszcza 250 dzieci, nie tylko z
kolonii. Podczas dużej przerwy otrzymują posiłki, co w tym kraju
nie jest bez znaczenia. Na ten moment czekają także dzieci nie uczę
szczające do szkoły. Wiedzą, że tu nikt im pożywienia nie odmówi.
Szkołę ufundowało holenderskie małżeństwo van den Boogard. Bo
pomoc dla trędowatych przychodzi z całego niemal świata, w tym
także z Polski. To wynik nieustannych starań ojca Mariana.
- Kolonia działa dzięki pomocy ludzi dobrej woli z całego świata
- odpowiada ojciec Marian, oprowadzając nas po osadzie. Ale nie
możemy tylko na nią liczyć. Musimy sami troszczyć się o fundusze.
Dlatego powstał tu zakład szewski wyrabiający obuwie ze specjal
nej, grubej gumy zabezpieczającej chorą, nieczułą na dotyk nogę
przed skaleczeniami. Handlarze i rzemieślnicy są odbiorcami sznur
ków powstających w kolonijnej wytwórni. Na własne potrzeby pro
wadzimy uprawę warzyw i owoców w założonym przez mieszka
ńców ogrodzie. Największe nadzieje wiążę z istniejącą od niedawna
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hodowlą kur. Naszym założeniem jest, by po zaspokojeniu
własnych potrzeb, zysk ze sprzedaży jaj i kur pozwolił w pełni
utrzymywać szkołę.
W kolonii żyją obecnie 453 osoby.
- Namaskare! - Witając ojca Mariana, jej mieszkańcy składają
dłonie w charakterystycznym geście hinduskiego powitania. Jego
przybycie jest tutaj jednakowo radośnie przyjmowane. W oczach
ich wyraźnie widać wdzięczność za okazywaną pomoc. Zaczepiają
go, opowiadają o ważnych dla nich sprawach. Dla każdego trzeba
więc znaleźć chwilę czasu, wysłuchać, poradzić. A i ojciec Marian
nie pozostaje dłużny. Widząc zaciekawione spojrzenia, wyjaśnia, że
jesteśmy z Polski, z Poznania - jego rodzinnego miasta. Mieszkańcy
kolonii kiwają ze zrozumieniem głowami, pozdrawiają nas uśmie
chem.
Gliniane chatki, kryte suszonymi liśćmi palmy, przed domami
jakieś sprzęty, susząca się odzież, ot jak w normalnej wiosce. A mię
dzy domostwami jakieś hinduskie kapliczki obwieszone naszyjnika
mi z kwiatów, miejscowe bóstwa. I żadnego emblematu katolickie
go.
- My dajemy świadectwo Ewangelii poprzez miłość bliźniego wyjaśnia ojciec Marian. Nie nawracam na chrześcijaństwo. To, że
tu jesteśmy, że pomagamy tym ludziom, ma świadczyć, że taka religia jak chrześcijaństwo istnieje. Nie chcemy, by nasza pomoc była
czymkolwiek uwarunkowana, a tak mogłoby się stać, gdybyśmy w
kolonii zaczęli prowadzić działalność religijną. Puri jest tym dla
Hindusów, czym dla polskich katolików Częstochowa i jakiekol
wiek nasze uchybienia skierowałyby się przeciw nam, a w rezultacie
przeciwko tym, którzy naszej pomocy potrzebują.
Indie bardzo niechętnie patrzą na misjonarzy. Od kilku lat ich
granice są dla nich zamknięte. Ci, którzy przyjechali tu wcześniej,
mogli pozostać i kontynuować swoją pracę, nie wpuszcza się nato
miast nowych. Z jednej strony powodowane jest to wpływami orto
doksyjnych Hindusów, z drugiej zaś dumą narodową. Każda bo
wiem misja w tym kraju łączy się z działalnością charytatywną, a
więc pomocą - choć potrzebną - ale obcą narodowo i religijnie.
Anna Plenzler
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„Bać się”? - pyta ze zdziwieniem., „Ja, stary żołnierz i obozowiec miałbym się bać? Trąd to tylko ludzka choroba”.
Dla ojca Mariana Żelazka, polskiego werbisty pracującego od
prawie pół wieku w Indiach, nie ma trudnych chwil. „Najgorzej
byłoby wtedy gdybyśmy nie mieli pracy. Ale dzięki Bogu, jest jej
pod dostatkiem”- odpowiada.
W Św iętym M ieście

Puri, 150-tysięczne miasto nad Zatoką Bengalską. Jeden z głów
nych ośrodków hinduizmu. „To tak, jak dla nas Jasna Góra” tłumaczy polski misjonarz. Każdego dnia przybywają tam rzesze
pielgrzymów z całych Indii. Kolorowy, wielotysięczny tłum, kłębi
się bez przerwy przed monumentalną świątynią Dżagannatha Pana Wszechświata, aby oddać cześć swojemu bóstwu i złożyć mu
ofiarę. Wierzą, że w zamian otrzymają odpuszczenie grzechów
całego życia.
Na peryferiach tego samego Puri, z dala od świątynnego zgiełku,
od kilkudziesięciu lat leży maleńkie osiedle: przez wszystkich zapo
mniane i opuszczone. To kolonia trędowatych. „Kiedy w 1975
roku przyjechałem do Puri, nikt nie odważył się tam postawić swo
jej stopy. Tak silny był zabobonny lęk przed tą chorobą” - opowia
da ojciec Marian. Lokatorzy nędznych lepianek i szałasów, których
całym dobytkiem była często cynowa miska, opuszczali każdego
ranka swoje ubogie chatki i udawali się do miasta. Szli żebrać. Ubo
ga jałmużna musiała im wystarczyć na zaspokojenie podstawowej
potrzeby - głodu.
„Któregoś dnia - kontynuuje swoją opowieść ojciec Żelazek miejscowe władze zaprosiły na spotkanie wszystkie działające w
mieście wspólnoty wyznaniowe i organizacje charytatywne i posta
wiły pytanie: Kto może coś zrobić dla tych biedaków? Poza katolic
kimi misjonarzami nikt się nie zgłosił”. Tak zaczęła się wielka przy
goda ojca Mariana z trędowatymi.
Najpierw zaczęli się tam udawać białym ambulansem, budząc to
zdziwienie, to podziw reszty mieszkańców. Swoją pomoc rozpoczę
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li od opatrywania chorym strasznych, ropiejących ran. Potem
założyli maleńki szpitalik oraz „Kuchnię Miłosierdzia”, w której do
dziś żywi się 60 najuboższych i najbardziej schorowanych, nie
mających już siły nawet żebrać. Szybko zrozumieli jednak, że to nie
wystarcza. „Należało zrobić coś więcej; coś, co przywróciłoby tym
ludziom utraconą godność i wiarę w siebie. Pomyśleliśmy, że może
praca” - ojciec Marian lubi za każdym razem wracać do tamtych lat.
Zaczęto więc tworzyć w kolonii małe warsztaty rzemieślnicze.
Najpierw powstała wytwórnia obuwia ortopedycznego. Później
założono ogród. Trędowaci sami użyźniali ziemię, która rodzi teraz
150 kokosowych drzew. Potem przyszła kolej na wyplatanie juto
wych lin. „Juta jest miękka i dlatego nie rani pozbawionych czucia
rąk trędowatych” - wyjaśnia ojciec Marian. Mieszkańcy kolonii
znaleźli także zatrudnienie w małej przędzalni i zakładzie tkackim.
„To wspaniały widok patrzeć, jak oni pracują - zachwyca się misjo
narz. Dzięki temu nie muszą już żebrać i czują się wreszcie szczęśli
wi. Im tak niewiele potrzeba do radości”.
Misjonarze pomyśleli również o najmłodszych mieszkańcach
kolonii. Poza obrębem osiedla założyli dla nich szkołę. Uczęszczają
do niej także dzieci z miasta. „Gdyby było odwrotnie - tłumaczy oj
ciec Żelazek - nasi malcy, tylko dlatego że pochodzą z rodzin trędo
watych, byliby zawsze spychani na sam koniec. A w swojej szkole,
to oni sami są gospodarzami”.
Spełnione marzenia
Misje - to było jego marzenie od samego dzieciństwa. Ugrunto
wane w wieku dojrzałym wdzięcznością za przeżycie w niemieckich
obozach koncentracyjnych. „Ślubowałem wtedy Panu Bogu, że pój
dę dla Niego ratować życie wieczne ludzi” - wspomina tamten po
nury okres, kiedy spośród 26 współbraci zakonnych więzionych w
Dachau ponad połowa nie dożyła końca wojny.
Marzył zawsze o wielkim kraju, gdzie żyje wielu ludzi. Chciał
pojechać do Chin. Ale gdy pod koniec lat czterdziestych został księ
dzem, ogarnięty rewolucją Mao kraj został zamknięty dla katolic
kich misjonarzy. Wtedy wybrał Indie.
Do dziś pamięta swoją pierwszą podróż z Genui do Bombaju na
holenderskim frachtowcu. Kiedy po trzech tygodniach monotonne
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go rejsu wysiadł wreszcie na ląd, przeżył wielką niespodziankę.
„Była akurat środa - opowiada. Weszliśmy do kościoła, w którym
odprawiało się nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zaskoczyło mnie, że świątynia była pełna i wciąż przychodzili nowi
ludzie. Jeszcze bardziej zdziwiłem się, gdy mi powiedziano, że więk
szość z obecnych w kościele to hinduiści i muzułmanie, i że tak jest
codziennie. A myślałem, że jadę do pogan”.
Wcześniej niewiele wiedział o Indiach. „Prawie nic” - poprawia
się. Słyszałm trochę o Mahatmie Gandhim, który w czasach jego
młodości walczył o niepodległość swego kraju, a potem zginął z ręki
zamachowca. Poza tym, jak mówi, jego wyobrażenie o Indiach było
raczej dość powierzchowne.
Dopiero na miejscu dowiedział się, że w tym wielkim, słynącym
z bogatej kultury kraju, żyją jeszcze ludzie, dla których jedynym
światem jest dżungla. Jak się okazało, tam właśnie wśród szczepów
pierwotnych miała być jego pierwsza placówka misyjna.
Pośród Adibasów
Pamięta go jeszcze jako małego chłopca, biegającego prawie
nago po dżungli i zbierającego krowie łajno, które jego współziom
kowie używali do palenia w piecach i budowania swych prymityw
nych chat.
Lucas Kerketa jest od kilku lat biskupem dużej diecezji Sambalpur. Podobnie, jak pogardzani przez wyższe kasty Adibasi wycho
wał się w tropikalnych lasach wschodnioindyjskiego stanu Orissa.
„Hindusi mawiali o nich, ludzie-małpy'” - charakteryzuje ich pozy
cję ojciec Żelazek.
To do nich trafił na początku swej pracy misyjnej. Wyznający religie animistyczne Adibasi chętnie garnęli się do chrześcijaństwa.
Często dochodziło do masowych nawróceń. „Wiara w Jezusa Chry
stusa uwalniała ich od lęków, które cechują animistów, a przede
wszystkim poprawiała ich status społeczny” - tłumaczy misjonarz
popularność chrześcijaństwa wśród szczepów pierwotnych.
Aby zapobiec uzależnieniu się Adibasów od lichwiarzy, księża
zaczęli zakładać banki ryżowe. Gromadzone w nich ziarno, na któ
re składała się cała wioska, wydawano tylko dwa razy do roku: na
Boże Narodzenie i czas zasiewów.
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„Żeby uchronić tych ludzi od wykorzystywania przez innych,
należało nauczyć ich także pisać i liczyć” - ojciec Marian powraca
do swojej ulubionej oświaty. Sam przez 13 łat był dyrektorem gim
nazjum dla Adibasów. Niemal wszyscy wykształceni członkowie
tego plemienia przeszli, jak mówi, przez jego ręce.
Prawdziwą rewolucją była jednak sieć blisko 200 szkół podsta
wowych. „Było to wzruszające, gdy się obserwowało, jak z roku na
rok „dżungla” zaczyna garnąć się do nauki” - opowiada z pasją mi
sjonarz.
Tylko nie naw racać

„Kiedy zaczęliśmy pracę wśród trędowatych, patrzyło na nas z
pewnym niepokojem całe miasto. Wielu myślało, że idziemy nawra
cać tych biednych chorych. A to byłaby największa zbrodnia, jakiej
moglibyśmy się dopuścić” - ojciec Żelazek jest wrażliwy na uczucia
religijne innych. Choć jak każdy misjonarz, chciałby widzieć wokół
siebie jak najwięcej katolików - twierdzi, że nawracanie ludzi nie
zawsze jest najważniejsze. „Gdybyśmy w Puri pozyskali spośród
tamtejszych hinduistów chociaż jednego katolika, a zranilibyśmy
przez to setki innych, to w efekcie wyrządziłoby to niepowetowanie
większą szkodę” - tłumaczy.
Gdy znalazł się w Puri, zrozumiał, że jego działalność misyjna
musi teraz polegać głównie na dawaniu świadectwa Ewangelii. „Za
pragnąłem pokazać ludziom, kim jest naprawdę chrześcijanin. Wie
lu miało bowiem o nas jeszcze dość prymitywne wyobrażenie. Zda
rzali się nawet i tacy, co myśleli, że chrześcijanie to sami źli ludzie,
którzy na dodatek muszą jadać mięso krów, będących przecież dla
nich wielką świętością” - opowiada z humorem.
Dziś w Puri nikogo już nie dziwi obecność katolickich księży.
Niektórzy chętnie im pomagają. Ojciec Marian lubi przypominać,
jak wszyscy z rosnącym zaciekawieniem spoglądali na budowę ko
ścioła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Gorliwy
bramin, widząc pobłyskującą w słońcu płaskorzeźbę Matki Bożej,
wpadł na pomysł, aby - skoro w mieście jest już świątynia Pana
Wszechświata - kościół katolicki nazwać imieniem Matki Świata.
Wzajemne kontakty ułatwia znajdujące się na terenie misji Cen
trum Dialogu. Niemal każdego dnia przychodzi tam około stu
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osób, głównie hinduistów. Przychodzą, aby poczytać książki i cza
sopisma, także religijne. Wielu zaś chce po prostu porozmawiać z
misjonarzami.
Serce na połow ę

„Father, father”! - wołają za nim rozkrzyczane dzieciaki, jak tyl
ko zdąży się pojawić w wiosce trędowatych. Także dorośli nazywają
go swoim ojcem, a niektórzy określają mianem guru.
„Zawładnął tymi ludźmi” - opowiada o ojcu Marianie Ryszard
Piasek, autor filmu o misjonarzu i jego działalności.
Także ojciec Żelazek przywykł do Indii. „W końcu spędziłem
tam większą część mego życia” - śmieje się. Mówi, że serce ma po
dzielone sprawiedliwie, po misjonarsku: połowa należy do Polski, a
połowa do Indii.
„Jak to wszystko znoszę?” - powtarza w zamyśleniu pytanie. Po
krótkiej chwili odpowiada: „Kiedy pozdrawia mnie trędowaty,
zawsze widzę wtedy Chrystusa”.
Stanisław Zasada

Drogi Ojcze Rektorze,
Dzisiaj przypada rocznica naszego ocalenia z Dachau. Proszę
Cię zanieś ten list do Ojca Brunona Kozieła. Pozdrowienia dla Cie
bie i wszystkich Współbraci w Pieniężnie.
Ojciec Marian Żelazek, Puri, Indie.

Puri, dnia 29 kwietnia 2000 r.
Kochany Brunonie,
Piszę ten list (u Ciebie będzie godzina 5-ta po południu), bo
cisną się wspomnienia wydarzeń sprzed 50 lat. To właśnie dzisiaj o
godzinie 5-tej po południu, 29 kwietnia 1945 roku, gdy byliśmy
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zgromadzeni w kaplicy w niemieckim bloku, nagle rozległ się glos
przechodzącego więźnia: „Amerykanie nadeszli”. Co się wtedy
działo trudno opisać. W jednym momencie kaplica się opróżniła.
Przez okna i drzwi bractwo duchowe wybiegło na ulice blokowe i
dołączyło się do tłumów ubranych w łachmany i wykrzykujących w
różnych językach, witających przechodzących po drugiej stronie
ogrodzenia zbawców - Amerykanów. Ta wymarzona, wyśniona
wolność nagle zjawiła się między nami, chociaż druty elektryczne
jeszcze oddzielały nas od świata. Pan Jezus wystawiony w mon
strancji pozostał w kaplicy. On wiedział, co to jest zmartwychwsta
nie i tryumfował razem z nami: nie ma już obozu, „zmartwych
wstał, jak przepowiedział”. Zresztą po pierwszym szoku wróciliśmy
do kaplicy „zmartwychwstali”, aby podziękować Zmartwych
wstałemu Panu. Bruno, to był wieli dzień. Myśmy prawie przyjęli za
fakt niemożliwość odsunięcia „tego kamienia ciężkiego, przyci
skającego bramy obozu koncentracyjnego”, pogrzebani żywcem,
pan za pan ze śmiercią, która miała przyjść pewnego dnia nie
uchronnie. Przyszła wolność, piękna, wymarzona, wyśniona i prze
prowadziła nas, przez bramy obozu, jako nowych ludzi, gotowych
do budowania nowego, lepszego świata. Takimi staliśmy się, cho
ciaż wyniki znane są tylko Panu Bogu. Tyle kochany Brunonie, na
rocznicę naszego uwolnienia z obozu. Niech Pan Bóg Ci
błogosławi, a Najświętsza Panienka ma w Swojej Opiece. Mamy
prawo powtórzyć za św. Pawłem: „A na końcu sprawiedliwy Bóg da
nam wieniec zwycięstwa”. Trudno mi Ci powiedzieć, jak bardzo je
steś mi bliski, Brunonie. Oremus ad invicem.
Twój Marian.

Puri, dnia 10 kwietnia 2000 r.
Drogi Geniu, mój drogi Ojcze Prowincjale,
Piszę ten list do Ciebie, bo czuję, że mam obowiązek podzielić
się z Tobą dobrymi i niedobrymi wiadomościami. Tym razem, są
one dobre. Zaczynam od oficjalnego zaproszenia:
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„to honour Fr. Marian Żelazek
with the Polish Government’s award.
The Ambassador Of the Republic of Poland
And Mme Alicja Albrecht-Mroziewicz
Reąuest the pleasure of the company of
at Gettogether
on Sunday 9th April, 2000 at 7.00 p.m.
Mayfair Beach Resort, Puri.”
Tyle oficjalnego zaproszenia, które właściwie o wszystkim
mówi. W piątek, 7 kwietnia, przyleciał samolotem z Nowej Delhi
P. Konsul Wiesław Kucharek, ażeby przygotować uroczystość.
8-go kwietnia w sobotę przyjechali samolotem Pan Ambasador
Krzysztof Mroziewicz razem ze swoją Małżonką, a w niedzielę,
dnia 9-tego w sali konferencyjnej jednego z najpiękniejszych hoteli,
Mayfair Beach Resort, odbyła się uroczystość odznaczenia polskie
go misjonarza orderem POLONIA RESTITUTA-'1918. Dołączona
do orderu legitymacja mówi: „Postanowieniem z dnia 27 wrze
śnia 1999 r. Ks. Żelazek Marian odznaczony został KRZYŻEM
KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Legitymacja
ma numer 194-99-17. Warszawa, dnia 27 września 1999r.”. Teraz
już wszystko wiecie. W uroczystości, wraz z naszym Arcybiskupem,
Rafałem Cheenath’em, brało udział 30 osób. Był też zaproszony na
uroczystość i przyszedł Główny Kapłan naszej wielkiej hinduistycz
nej świątyni: Bhitar Acharya Mahapatra. Skromna to postać, ale
jego pokazanie się zrobiło wielkie poruszenie między zebranymi. W
przemówieniach, poprzedzających wręczenie orderu, powiedziano
wiele pięknych i wielkich rzeczy o polskim misjonarzu, żeby się na
wet chciało być takim, ale przynajmniej pokazano mi, jakim powi
nienem być. Będę się starał, o ile Pan Bóg da mi na to jeszcze kilka
lat. Muszę powiedzieć, że uroczystość była piękna i przyjmowałem
ją jako hołd dla wszystkich misjonarzy, rozsianych po świecie. Myśl
moja leciała też do tych naszych, moich kochanych 14 Współbraci,
którzy oddali swoje życie w „śmierci niechwalebnej, ale dla chwa
lebnych ideałów...”. O, jak chętnie bym położył ten mój order na
ich piersiach.
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„A gdy przyjdzie ta chwila święta,
Ze w gruzy obali się ten dom niewoli,
Pójdziemy razem, tam gdzie Wisła śpiewa
I pierwsze dziecię weźmiemy w ramiona,
Witając domy, łąki i drzewa
Szeptem: Niech będzie Polska pochwalona”.
Wyobrażałem sobie, jakimi oni byliby misjonarzami. Ten nasz
najmłodszy Staszek Witta, który już konając mówił do mnie: „Tak
mi żal, że tak mało zrobiłem dla Rodziców, dla Kościoła, dla nasze
go Zgromadzenia”. Co do mnie, budowałem i buduję, moje życie
misjonarskie na nich.
Zdaje się, Geniu, że Ci wszystko napisałem, co trzeba było urzę
dowo donieść naszemu polskiemu prowincjałowi. Teraz tutaj u nas
już się zaczęły gorączki, a że jesteśmy nad morzem, wilgotna gorącz
bardziej uciążliwa. Ślę serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich.
Dnia 21 marca 2000 r. minęło dokładnie 50 lat, jak postawiłem
moją stopę na ziemi indyjskiej. Nie czuję się starym, chociaż już nie
ma tyle siły, jak kiedyś to bywało.
Jeszcze raz pozdrawiam Was wszystkich. W miłości Słowa Boże
goWasz Ojciec Marian
Zanieście moje osobiste uściski, pozdrowienia dla mojego ko
chanego Brunona. Oremus pro inyicem.

K rzyż K aw alerski O rderu O drodzenia Polski
dla O jca M ariana Żelazka,
m isjonarza w erbisty w Indiach

W dniu 9 kwietnia 2000 r., w ośrodku Mayfair Beach w Puri, w
Stanie Orissa, w Indiach, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Mroziewicz wręczył naszemu współbratu Ojcu Mariano
wi Żelazkowi przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa
śniewskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Arcybiskup Diecezji Cuttack-Bhudaneaswar, Jego Ekscelencja,
Rapbel Cheenath, SVD, w czasie ceremonii odznaczenia wygłosił
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okolicznościowe przemówienie. Oto tekst wystąpienia Jego Eksce
lencji:
Powitanie
Z ogromną radością witam wszystkich uczestników ceremonii
wręczenia odznaczenia i składania gratulacji Ojcu Marianowi
Żelazkowi, werbiście. Nasi znakomici goście z Dehli podjęli się tru
du podróży do odległego Puri, aby wręczyć odznaczenie „Krzyż Ka
walerski Orderu Odrodzenia Polski”, jako znak uznania dla ofiar
nej służby Ojca Mariana Żelazka, SVD, wielkiego obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu wszystkich tutaj zebranych
wyrażam serdeczne słowa powitania Panu Ambasadorowi Krzysz
tofowi Mroziewiczowi. Także witam serdecznie Pana Wiesława
Kucharka, Konsula Republiki Polskiej.
Z prawdziwą satysfakcją witam Pana P.K.Mahapatra I.A.S., z
miejscowego Magistratu w Puri, Pana Debasis Panigrahi, I.S.A., ko
mendanta Policji w Puri.
Witam także Panią Neelima Ray, dyrektorkę ośrodka Mayfair
Beach w Puri.
Pozwolę sobie skierować słowa powitania do obecnych tutaj
kapłanów, osób zakonnych i Was wszystkich drogich gości
biorących udział w tej ceremonii.
Ogromnie jesteśmy wdzięczni Panu Kwaśniewskiemu, Prezy
dentowi Republiki Polskiej, który łaskawie wybrał Ojca Mariana
Żelazka do odznaczenia prestiżowym orderem „Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski”. Muszę tutaj wspomnieć, że Re
publika Polska może rzeczywiście być dumna z tak sławnej osoby,
jaką jest Ojciec Marian Żelazek, werbista.
Ojciec Marian Żelazek uważa przyznane mu odznaczenie, za
wyraz uznania dla tysięcy misjonarzy na całym świecie, którzy w
sposób bezgraniczny oddani, poświęcają się pracy na rzecz ubogich
i potrzebujących oraz dla rozwoju narodów świata.
Ojciec Żelazek, misjonarz
Urodził się 30 stycznia 1918 roku w Poznaniu, w Polsce.
Kapłanem Zgromadzenia Słowa Bożego, SVD, został 18 września
1948 roku, po drugiej wojnie światowej. Po święceniach, w 1950
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roku przeznaczono go do Misji Sambalpur w Indiach, dokładnie
pół wieku temu. W okresie pobytu na Misji Sambalpur wyróżnił się
jako kompetentny i gorliwy misjonarz, uznany pedagog i promotor
powołań, szczególnie wśród tubylczych chrześcijan. Będąc promo
torem powołań, był odpowiedzialny za otwarcie niższego semina
rium w Diecezji Sambalpur. Jest również lingwistą, który z łatwo
ścią może posługiwać się trzema językami indyjskimi: Hindi, Oriya
i Sadri.
Zycie w Puri, świętym mieście Pana Jagannath’a
Pierwszego czerwca 1975 roku Ojciec Marian został przeniesio
ny z Sambalpur do Puri w Archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar. Puri
to jedno z pięciu najświętszych miast hinduizmu. Ojciec Marian
dostąpił zaszczytu wpisania się w życie tego świętego miasta celem
troski o wspólnotę parafialną, w której mieściła się duża licząca po
nad 1000 osób wspólnota ludzi chorych na trąd i prostych ryba
ków. Te dwie grupy są wśród ludności Puri najbiedniejsze.
Zycie wśród chorych na trąd
Widząc bardzo nędzne warunki życia dotkniętych trądem, oj
ciec Marian postanowił uczynić coś, aby trąd wykorzenić, a chorym
umożliwić rehabilitację, tak aby mogli żyć godnie. Owocem jego
bezinteresownej i pełnej poświęcenia, trwającej już 26 lat służby dla
wspólnoty trędowatych w Puri są:
- dobrze zorganizowana kolonia licząca ponad 1000 trędowa
tych,
- szkoła Beatrix dla dzieci osób dotkniętych trądem,
- mały szpital dla trędowatych,
- kuchnia miłosierdzia dla tych, którzy nie potrafią radzić sobie
sami,
- motel dla dzieci ofiar trądu,
- programy samopomocy: przędzenie, wyrób bandaży, lin, ce
gieł, szycie, ogrodnictwo, hodowla kurcząt, itd.
Jednym z bardzo pozytywnych aspektów jego pracy wśród trę
dowatych jest ten, że potrafił w dużej mierze zintegrować wspólno
tę trędowatych ze wspólnotami lokalnymi. Najlepszym przykładem
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tej integracji jest szkoła Beatrix, do której uczęszczają dzieci trędo
watych razem z dziećmi, które nie są chore na trąd.
Człowiek bez uprzedzeń
Okres Drugiej Wojny Światowej i hitlerowskie obozy koncen
tracyjne pochłonęły miliony ludzkich istnień i zrodziły atmosferę
zgorzknienia i gniewu. Ojciec Marian przetrwał te dwa historyczne
fakty zachowując bardzo pozytywne spojrzenie na życie. Kiedyś mi
wyznał: „Wiele razy umierałem w Dachau, ale Bóg dal mi jeszcze
następne 50 lat życia; dlaczego miałbym się martwić czymkolwiek,
nie wyłączając śmierci”. Jest rzeczą niemożliwą zezłościć go lub
sprawić mu przykrość, choć sam potrafi innych zgniewać i ziryto
wać. Przykre lekcje, które przerabiał w Dachau były w skutkach po
zytywne i są dobrze wykorzystane.
Człowiek dla wszystkich i w każdym czasie
Jest człowiekiem wychodzącym naprzeciw. Szczodrze obdaro
wuje każdego, nawet tych, którzy przysporzyli mu nie lada kłopo
tów. Zawsze gotów pomóc każdemu i w każdej okoliczności. Ojciec
Marian znany jest z tego, że spóźnia się na spotkania czy inne
wspólne zebrania. Czasami denerwuje to uczestników zebrania,
którzy na niego czekają. Ale sekret spóźnienia tkwi w tym, że po
wstrzymała go posługa dla najbardziej potrzebujących. Jest on bar
dzo szlachetnym i godnym zaufania samarytaninem. Kocha życie i
nie pozwala, aby on sam, czy inni byli zgorzkniali. I takim się ukazu
je, jako ten który radość życia rozsiewa wokół.
Mamy więc w osobie Ojca Mariana Żelazka, werbisty, człowie
ka, który stara się przeżywać swoje życie w jego pełni i poświęca się,
aby pomagać innym w jego przeżywaniu w sposób możliwie najlep
szy. Nawet w wieku 83 lat duch jego jest młody, choć ciało czasem
odmawia posłuszeństwa.
Człowiek Boży
Pięćdziesiąt lat niezwykle intensywnej działalności w Indiach
jako bardzo czynny misjonarz, jego sędziwy wiek, 83 lata życia do
wodzą, że jest bardzo zjednoczony z Bogiem. Swoją moc ducha
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czerpie z modlitwy, celebrowania Eucharystii i doświadczenia Boga
w życiu ubogich i cierpiących. Jego duchowość streszcza się w od
krywaniu oblicza Jezusa w ubogich. Kiedyś wypowiedział taką
myśl: „Chciałbym umrzeć, gdy będę jeszcze ciągle pracował dla
ubogich i potrzebujących”. Jest w mocy Ojca Niebieskiego
wypełnić jego pragnienie.
Powinno się tutaj wspomnieć, że 4 z jego Współtowarzyszy z
okresu jego pobytu w obozach koncentracyjnych i Dachau było be
atyfikowanych przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 czerw
ca 1999 roku w Warszawie (Brat Grzegorz Bolesław Frąckowiak,
O. Stanisław Kubista, O. Ludwik Mzyk oraz O. Alojzy Liguda). Oj
ciec Marian, ich współwięzień, w swojej świętości nie ustępuje swo
im współtowarzyszom, którzy otrzymali już wiekuistą nagrodę w
niebie, podczas gdy Ojciec Marian otrzymuje swoje odznaczenie już
teraz na ziemi. W każdym razie życie jego było i jest natchnieniem
dla wielu.
Dziękuję
Z największą radością gratuluję Ojcu Marianowi Zelazkowi,
werbiście, w imieniu Archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar z okazji
odznaczenia. Pozwolę sobie skorzystać z okazji, aby ponownie po
dziękować Prezydentowi Polski, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i
jego przedstawicielom Panu Ambasadorowi Krzysztofowi Mrozie
wiczowi oraz Panu Wiesławowi Kucharkowi za przyznanie odzna
czenia. Czynię to w imieniu Kościoła Indyjskiego, a szczególnie Ko
ścioła Orissy.
Wyrażam również moje szczere podziękowanie wszystkim tutaj
zgromadzonym, aby dzielić się radością tego wydarzenia. Szczęść
Boże.
Biskup Raphel Cheenath, SVD
Arcybiskup Cuttack-Bhubaneswar

0. Marian Żelazek w roku święceń kapłańskich
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O. Marian Żelazek dzisiaj

O. Marian Żelazek w dniu 50-tej rocznicy
święceń kapłańskich

O. Marian Żelazek z rodzicami i rodzeństwem

Puri -poświęcenie świątyni

Puri -poświęcenie świątyni

Poznań 24.VI.1998 r. - uczczenie 50-lecia kapłaństwa o, Mariana Żelazka

Puri - ojciec M. Żelazek z pracującymi z nim siostrami

Puri - pierwsza świątynia katolicka w tym mieście, w której
rozpoczął pracę o. Marian
Puri - uroczystość odznaczenia o. Mariana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Puri - o. Marian Żelazek z dziećmi
Puri - uroczystość odznaczenia o. Mariana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Puri - wioska trędowatych, poświęcenie nowego ambulansu - daru z Polski

Puri - Msza św - tabernakulum
dar polskich katolików

Puri - o. Marian Żelazek wykorzystuje swoje umiejętności i pomaga w odnalezieniu żródta wody

Puri - studnia głębinowa - dar polskich dzieci

Puri - ukrzyżowanie (rzeźba w ceramice autorstwa Janiny
Karczewskiej z Gdańska) - dar polskich katolików

Puri - przemawia arcybiskup Raphael Cheenath SVD
z Cuttack-Bhubaneswar

Puri - Msza św. ottarz w ceramice - dar polskich katolików

Puri — przywitanie gości

Puri - chora kobieta oczekuje na przyjęcie Pana Jezusa

Puri - wioska trędowatych, dzieci w prymitywnym wózku

Puri - wioska trędowatych, budowa nowych mieszkań

Puri - wioska trędowatych, mąż wiążący swoją żonę
trędowatą na wózku

Puri - wioska trędowatych - księgowy

Puri - trędowata kobieta przygotowuje sobie posiłek

Puri - męka Jezusa w wykonaniu dzieci

